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 مقدمة
ا آنت في السادسة عشرة من عمري وقع في       لم

دي  تاب    -ي " لمؤلفه  " فن التعامل مع الناس     "  آ
آان آتابًا رائعًا قرأته عدة مرات " دايل آارنيجي 

 .. 
ل     راءته آ يد الشخص ق رح أن يع به اقت ان آات آ

جعلت أطبق قواعده عند    .. ففعلت ذلك     .. شهر   
 ..س فرأيت لذلك نتائج عجيبة تعاملي مع النا

ان آارنيجي يسوق القاعدة ويذآر تحتها أمثلة          آ
ومه    ن ق زوا م رجال تمي ع ل ت .. ووقائ .. روزفل

نكولن    فبحثت في تاريخنا   .. مايك   .. جوزف   .. ل
ول اهللا  يرة رس ي س رأيت أن ف حابه εف  وأص

ا يغنينا         نا م زين من رجال أمت .. ومواقف المتمي
بدأت من ذلك الحين أ      تاب في فن     ف ذا الك ؤلف ه

 .. التعامل مع الناس 
يد شهر أو               ديك ليس ول ين ي ذي ب تاب ال ذا الك فه

 .. سنة 
رين     دة عش ا لم ت به ات قم يجة دراس و نت ل ه ب

 ..عامًا 
رابة      يف ق يَّ بتأل نَّ عل د م ى ق ع أن اهللا تعال وم

إال أني أجد أن أحب .. العشرين عنوانًا إلى اآلن     
ى قل   ا إل يَّ وأغاله ي إل ي آتب دة  .. ب رها فائ وأآث

 .. هو هذا الكتاب – فيما أظن -عملية 
بت آلماته بمداد خلطته بدمي        سكبت روحي .. آت

 .. عصرت ذآرياتي فيه .. بين أسطره 
 .. جعلتها آلمات من القلب إلى القلب 

ون    تاقة أن يك ي مش ن قلب رجت م ا خ م أنه وأقس
 ..فرحماك بها .. مستقرها قلبك 

و عل  م سروري ل ا أعظ ة م ًا أو قارئ مت أن قارئ
ورقات طبق ما فيه      فشعر وشعر غيره .. لهذه ال

 ..وازدادت متعته في حياته .. بتطور مهاراته 
نه الطاهرة         رسالة عبر - مشكورًا  –فسطر بيمي

ه    ن رأي يها ع ّو.. ف دق  وص اعره بص ر مش
ثم أرسلها عبر بريد أو رسالة جوال .. وصراحة  

sms    طور ذه الس ب ه ى آات ه  ألآ ..  إل ون للطف
 ..وبظهر الغيب له داعيًا .. شاآرًا 

ورقات  ذه ال نفع به ا .. أسأل اهللا أن ي وأن يجعله
 ..خالصة لوجهه الكريم 

 /آتبه الداعي لك بالخير
 محمد بن عبد الرحمن العريفي.د

 
 .. بداية 

بل الغاية أن ..  ليست الغاية أن تقرأ آتابًا 
 ..تستفيد منه 

 
 ..هؤالء لن يستفيدوا  .1

ي  أذ ى هاتف ي عل الة جاءتن ر أن رس آ
ول   يخ : نصها .. المحم ا .. فضيلة الش م

 حكم االنتحار ؟
ر   ي عم اب ف اب ش ائل فأج لت بالس فاتص

.. عفوًا لم أفهم سؤالك : قلت له .. الزهور 
 !أعد السؤال 

ل تضجر    ا .. السؤال واضح  : فأجاب بك م
 ..حكم االنتحار 

توقعه     واب ال ي ئه بج أردت أن أفاج ف
 .. مستحب :  وقلت فضحكت
 ! ماذا ؟: صرخ 

حكم االنتحار أنه مستحب    : أقول لك   : قلت  
 .. 

ا رأيك أن نتعاون في تحديد الطريقة            لكن م
 ؟ .. التي تنتحر بها 

 .. سكت الشاب 
 لماذا تريد أن تنتحر ؟.. طيب : فقلت 
ال    ا وجدت وظيفة       : ق والناس ما  .. ألني م

 ..و  .. وأصًال أنا إنسان فاشل.. يحبونني 
وانطلق يروي لي قصة مطولة تحكي فشله      

وعدم استعداده لالستفادة .. في تطوير ذاته 
 ..بما هو متاح بين يديه من قدرات 

 ..وهذه آفة عند الكثيرين 
 لماذا ينظر أحدنا إلى نفسه نظرة دونية ؟ 

ين على قمة             اذا يلحظ ببصره إلى الواقف لم
ى     ن أن يصل إل ل م ه أق رى نفس بل وي الج

أو على األقل أن يصعد .. لقمة آما وصلوا ا
 ..الجبل آما صعدوا 

يعش أبد *** ومن يتهيب صعود الجبال 
 الدهر بين الحفر

Books-sea.com



 ـكـيـاِتـَح ِبـمـتـْعـَتاْس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3

ذي لن يستفيد من هذا الكتاب ، وال            دري من ال ت
 !من أي آتاب آخر من آتب المهارات ؟

ه        لم ألخطائ ذي استس كين ال خص المس ه الش إن
ال   ه ، وق نع بقدرات ي ال : وق ذا طبع أت ه ذي نش

يه  ر  .. عل ن أن أغي يه ، وال يمك ودت عل وتع
 ..والناس تعودوا علي بهذا الطبع .. طريقتي 

ه     ريقة إلقائ ي ط د ف ثل خال ون م ا أن أآ أو .. أم
د في بشاشته       أو زياد في محبة الناس له .. أحم

 .. 
 ..فهذا محال 

ومًا مع شيخ آبير بلغ من الكبر عتيًا      .. جلست ي
ن   ل م ام ، آ س ع ي مجل وام متواضعو  ف يه ع  ف

 ..القدرات 
ن     ع م ة م ث عام تجاذب أحادي يخ ي ان الش وآ

 .. بجانبه 
م يكن يمثل بالنسبة لمن في المجلس إال واحدًا            ل

 ..فقط .. منهم له حق االحترام لكبر سنه 
ذآرت خاللها فتوى للشيخ    .. ألقيت آلمة يسيرة      

 ..العالمة عبد العزيز بن باز 
يت   ا انته ي ال .. فلم ال ل رًا  ق يخ مفتخ ا : ش أن

ي المسجد   درس ف نا زمالء ن از آ ن ب والشيخ اب
قبل أربعين سنة .. عند الشيخ محمد بن إبراهيم     

 .. 
يه        تفت أنظر إل د انبلجت أساريره    .. ال إذا هو ق ف
ومة   ذه المعل احب     .. له ه ص دًا ألن رحًا ج ان ف آ

 ..رجًال ناجحًا يومًا من الدهر 
 يا مسكين ما ولماذا: بينما جعلت أردد في نفسي 
 صرت ناجحًا مثل ابن باز ؟ 

 ؟ ..ما دام أنك عرفت الطريق لماذا لم تواصل 
ر      يه المناب ي عل از فتبك ن ب وت اب اذا يم .. لم

 ..وتئن أقوام لفقده .. والمكتبات .. والمحاريب 
ومًا من الدهر          ه ال يبكي  .. وأنت ستموت ي ولعل

 ..!!أو عادة .. إال مجاملة .. عليك أحد 
نا  ام   آل ن األي ومًا م ول ي د نق ًا .. ق رفنا فالن .. ع

 !!وجالسنا فالنًا .. وزاملنا فالنًا 
ر    و الفخ ذا ه يس ه مخ   .. ول ر أن تش ا الفخ إنم

 ..فوق القمة آما شمخ 
نع        ا تقت بق م ن اآلن أن تط زم م ًال واع ن بط فك

 ..آن ناجحًا .. بنفعه من قدرات 
.. وآآبتك بشاشة .. اقلب عبوسك ابتسامة    

 ..وغضبك حلمًا .. آرمًا وبخلك 
 ..واإليمان سالحًا .. اجعل المصائب أفراحًا 

ياتك تمتع بح ت..اس يرة ال وق ياة قص  فالح
 ..فيها للغم

ا آيف تفعل ذلك          ا ألفت الكتاب    ..أم ذا م فه
 ألجله 

 ..آن معي وسنصل إلى الغاية بإذن اهللا 
 .. بقي معنا

البطل الذي لديه العزيمة واإلصرار على أن 
 ..ويستفيد من قدراته .. هاراته يطور م

 
 ماذا سنتعلم ؟ .2

زن    باب الح ي أس بًا ف ناس غال ترك ال يش
 ..والفرح 

 .. فهم جميعًا يفرحون إذا آثرت أموالهم 
 ..ويفرحون إذا ترقوا في أعمالهم 

 ..ويفرحون إذا شفوا من أمراضهم 
فتحققت .. ويفرحون إذا ابتسمت الدنيا لهم  

 ..لهم مراداتهم 
وق    هم جميعًا يحزنون إذا .. ت نفسه  وفي ال

روا  وا  .. افتق زنون إذا مرض .. ويح
 ..ويحزنون إذا ُأهينوا 

ا دام ذلك آذلك     فتعال نبحث عن طرق .. فم
راحنا    يها أف ديم ف ى   .. ن ا عل تغلب به ون

 ..أتراحنا 
م   ين  .. نع رء ب تقلب الم ياة أن ي نة الح س

 .. أنا معك في هذا .. ُحلوٍة وُمرٍة 
اذا ن  ي   ولكن لم عطي المصائب واألحزان ف

فنغتم أيامًا .. أحيان آثيرة أآبر من حجمها       
اعة ..  نا س ل غم نا أن نجع ع إمكان .. م

ا ال يستحق الحزن         ونحزن ساعات على م
 !؟..لماذا .. 

ان على القلب             م يهجم م أن الحزن والغ أعل
ولكن آل باب .. ويدخالنه من غير استئذان 

ناك ألف طريقة إلغالقه         تح فه هذا  .. هم يف
 ..مما سنتعلمه 
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 ..تعال إلى شيء آخر 
ين     ناس المحبوب ن ال رى م م ن رح  .. آ ذين يف ال

ائهم      أفلم .. ويأنسون بمجالستهم   .. اآلخرون بلق
 ؟..تفكر أن تكون واحدًا منهم 

) بفتح الجيم ( لماذا ترضى أن تبقى دائمًا معَجـبًا 
 ) !!بكسرها ( وال تسعى ألن تكون معِجـبًا 

 ..لم آيف تصبح آذلك هنا سنتع
ه     ي المجلس أنصت ل م ابن عمك ف اذا إذا تكل لم

ماعهم    ك أس ناس ومل لوب .. ال بوا بأس وأعج
 .. آالمه 

نك   رفوا ع ت انص ت أن تهم .. وإذا تكلم وتنازع
 ! األحاديث الجانبية ؟

 لماذا ؟ 
وشهادتك أعلى .. مع أن معلوماتك قد تكون أآثر 

 .. ومنصبك أرفع .. 
اذا إذن استط ت لم ماعهم وعجزت أن ك أس اع مل

 !!؟
رافقته   رحون بم به أوالده ويف اذا ذاك األب يح لم

اب ومجيء   ل ذه ي آ تمس .. ف زال يل ر ال ي وآخ
نوف     تذرون بص م يع رافقته وه ن أوالده م م

 !!أليس آالهما أب ؟! لماذا ؟.. األعذار 
 ..ولماذا .. ولماذا 

 .. سنتعلم هنا آيفية االستمتاع بالحياة 
 ..والتأثير فيهم ..  الناس أساليب جذب

 ..تحمل أخطائهم 
 .. التعامل مع أصحاب األخالقيات المؤذية 

 .. فمرحبًا بك .. إلى غير ذلك 
 

 ..آلمة 
إنما .. ليس النجاح أن تكتشف ما يحب اآلخرون 

 ..النجاح أن تمارس مهارات تكسب بها محبتهم 
 

 لماذا نبحث عن المهارات؟ .3
 .. إللقاء محاضرة زرت إحدى المناطق الفقيرة

دها أحد المدرسين القادمين من خارج           جاءني بع
 ..المنطقة 
نود أن تساعدنا في آفالة بعض الطالب : قال لي 

.. 

.. أليست المدارس حكومية  !! عجبًا  : قلت  
 !مجانية ؟

لكننا نكفلهم للدراسة الجامعية .. بلى  : قال  
.. 

ة     : قلت    ذلك الجامع .. أليست حكومية    .. آ
 ..رف للطالب مكافآت بل تص

 ..سأشرح لك القصة : قال 
 ..هاِت : قلت 
ال  الب   : ق ندنا ط ثانوية ع ن ال رج م يتخ

ئوية ال تقل عن        يملك % .. 99نسبتهم الم
ة     ى أم و ُوزِّع عل درًا ل ذآاء والفهم ق من ال

 .. لكفاهم 
ريته     ارج ق افر خ زم أن يس رج وع إذا تخ ف

ة    ب أو الهندس ي الط يدرس ف أو .. ل
ريعة   ر  .. الش رها .. أو الكمبيوت .. أو غي

ال  وه وق نعه أب ت : م ا تعلم ي م .. يكف
 ..فاجلس عندي لرعي الغنم 

 !!رعي غنم : صرخت من غير شعور 
 ..رعي غنم .. نعم : قال 

وفعًال يجلس المسكين عند أبيه يرعى الغنم    
ارات    ..  درات والمه ذه الق وت ه .. وتم

 ..وتمضي عليه السنين وهو راعي غنم 
ل ق    زوج  ب ويمارس .. ويرزق بأوالد .. د يت

 !!فيرعون الغنم .. معهم أسلوب أبيه 
 !والحل؟: قلت 
ال    نا نقنع األب باستخدام راعي        : ق الحل أن
ئات من الرياالت       .. غنم    ندفعها .. ببضع م

ه  به  .. نحن ل تثمر مواه نابغة يس ده ال وول
ه  ًا  .. وقدرات ولد أيض تكفل بمصاريف ال ون

 ..حتى يتخرج 
م خف  ه   ث درس رأس ذه الم ال .. ض ه : وق

ي     درات ف واهب والق وت الم رام أن تم ح
 ..وهم يتحسرون عليها .. صدور أصحابها 

دها     ه بع ي آالم رت ف نا ال  .. تفك رأيت أن ف
ة    ة إال بممارس ى القم ل إل ن أن نص يمك

 ..أو اآتساب مهارات .. مهارات 
 .. نعم 

سواء .. أتحدى أن تجد أحدًا من الناجحين    
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م      .. أو تجارة .. أو خطابة ..  أو دعوة     ..في عل
 .. أو آسب محبة الناس .. أو هندسة .. أو طب 

أو .. آأب ناجح مع أوالده     .. أو الناجحين أسريًا    
 .. زوجة ناجحة مع زوجها 

 ..آالناجح مع جيرانه وزمالئه .. أو اجتماعيًا 
ين   ي الناجح ى  .. أعن اعدين عل ي الص وال أعن

 ..!!أآتاف اآلخرين 
ي   أتح رتبة ف غ م ؤالء بل ن ه دًا م د أح دى أن تج

 شعر –إال وهو يمارس مهارات معينة .. النجاح 
 .. استطاع بها أن يصل إلى النجاح -أو لم يشعر 

د يمارس بعض الناس مهارات ناجحة بطبيعته       ق
ونها    ..  ارات فيمارس رون مه تعلم آخ د ي .. وق

 ..فينجحون 
بحث عن هؤالء الناجحين            نا ن  وندرس.. نحن ه

ياتهم  ريقتهم .. ح راقب ط يف .. ون رف آ لنع
ه    ريق نفس لك الط ن أن نس ل يمك وا ؟ وه نجح

 ؟..فننجح مثلهم 
رياء       د أث ع أح ة م ى مقابل رة إل بل فت تمعت ق اس

ي      بد اهللا الراجح ن ع ليمان ب يخ س الم الش .. الع
 ..فوجدته جبًال في خلقه وفكره 

يارات    ك المل ل يمل ارات .. رج ى .. آالف العق بن
 .. آفل آالف األيتام .. مساجد مئات ال

 ..رجل في قمة النجاح 
نة    ين س بل خمس ه ق ن بدايات م ع ن .. تكل ان م آ

ال يكاد يملك إال قوت يومه وربما   .. عامة الناس   
 !.. ال يجده أحيانًا 

ناس ليكسب     يوت بعض ال ا نظف ب ه ربم ذآر أن
وربما واصل ليله بنهاره عامًال في دآان .. رزقه 

 ..أو مصرف 
ثم ال زال يصعد  .. م آيف آان في سفح الجبل       تكل

 ..حتى وصل القمة 
فوجدت أن آثيرًا .. جعلت أتأمل مهاراته وقدراته 

يق اهللا  ثله بتوف ون م نا يمكن أن يك م .. م و تعل ل
 ..وثابر وثبت .. مهارات وتدرب عليها 

 ..نعم 
 ..أمر آخر يدعونا إلى البحث عن المهارات 

د   نده ق ون ع نا يك و أن بعض داع  ه ى اإلب رات عل
نها   ل ع نه غاف ى   .. لك د عل اعده أح م يس أو ل

 ..إذآائها 
اء        درة على اإللق أو .. أو فكر تجاري    .. آق

 .. ذآاء معرفي 
د يكتشف هذه القدرات بنفسه         أو يذآي  .. ق

أو مسئول وظيفي .. هذه المهارات مدرس   
 .. أو أخ ناصح .. 

 ..وما أقّلهم 
لنفس حتى وقد تبقى هذه المهارات حبيسة ا
ين الناس          بها الطبع السائر ب وتموت .. يغل

 .. في مهدها 
د عندها قائدًا أو خطيبًا أو عالمًا     أو .. ونفق

 ..ربما زوجًا ناجحًا أو أبًا ناصحًا 
نحن هنا سنذآر مهارات متميزة نذآرك بها     

ندك   ت ع نت  .. إن آان يها إن آ دربك عل ون
 .. فاقدًا لها 

 ..فهلّم 
 

 ..فكرة 
وال .. ت الجبل فانظر إلى القمة إذا صعد

 ..تلتفت للصخور المتناثرة حولك 
وال تقفز فتزل .. اصعد بخطوات واثقة 
 ..قدمك 

 
 ..طور نفسك  .4

رون    ره عش ناس وعم ع بعض ال تجلس م
نة  رًا  .. س نطقًا وفك لوبًا وم ه أس رى ل فت
 ..معينًا 

فإذا قدراته .. ثم تجلس معه وعمره ثالثون 
 ..يه شيء لم يتطور ف.. هي هَي 

نما تجلس مع آخرين فتجدهم يستفيدون         بي
ياتهم  ن ح ن   .. م تطورًا ع وم م ل ي ده آ تج

بله    ذي ق يوم ال اعة إال    .. ال ر س ا تم ل م ب
 ..ارتفع بها دينًا أو دنيا 

.. إذا أردت أن تعرف أنواع الناس في ذلك        
 ..فتعال نتأمل في أحوالهم واهتماماتهم 

 .. القنوات الفضائية مثًال 
ناس من يتابع ما ينمي فكره المعرفي      من ال 

اءه  ..  ور ذآ رات  .. ويط ن خب تفيد م ويس
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ة   وارات الهادف تابعة الح ن خالل م رين م .. اآلخ
واللغة .. يكتسب منها مهارات رائعة في النقاش       

م  ..  بديهة  .. والفه رعة ال ى  .. وس درة عل والق
 ..وأساليب اإلقناع .. المناظرة 

وته      اد يف ن ال يك ناس م ن ال ي  وم ل يحك مسلس
لة    ب فاش ة ح ية  .. قص رحية عاطف أو .. أو مس
ي مرعب       يلم خيال أو أفالم لقصص افتراضية .. ف

 ..ال حقيقة لها .. تافهة 
يك  اهللا عل ال ب ال .. تع ال األول وح ى ح ر إل وانظ

 ..أو عشر .. الثاني بعد خمس سنوات 
ي    ه ؟ ف ي مهارات ورًا ف ر تط يكون أآث ا س أيهم

درة على االستيعاب        ثقافة ؟ في      الق ؟ في سعة ال
ع       تعامل م لوب ال ي أس ناع ؟ ف ى اإلق درة عل الق

 األحداث ؟
 ..ال شك أنه األول 

تلفًا   لوب األول مخ د أس ل تج هاداته .. ب فاستش
 ..أو أرقام وحقائق .. بنصوص شرعية 

ين      وال الممثل هاداته بأق ي فاسش ا الثان .. أم
 .. والمغنين 

ومًا في معرض آالمه              ال أحدهم ي واهللا .. حتى ق
 !! ِاْسَع يا عبدي وأنا أسعى معاك : يقول 

ة    ذه ليست آي ى أن ه ناه إل ه  .. فنبه ر وجه فتغي
 ..وسكت 

بارة    ت الع م تأمل ثل     .. ث و م ره ه ذي ذآ إذا ال ف
 !!مصري انطبع في ذهنه من إحدى المسلسالت 

 ..آل إناء بما فيه ينضح .. نعم 
 ..بل تعال إلى جانب آخر 

راءة الصحف والم  ي ق الت ف ئك  .. ج م أول م ه آ
يدة   بار المف راءة األخ تمون بق ذين يه ال
ر   ى تطوي اعد عل ي تس نافعة الت ومات ال والمعل

 ..وزيادة المعارف .. وتنمية المهارات .. الذات 
ر      ى غي تون إل ادون يلتف ذين ال يك م ال نما آ بي

 !الصفحات الرياضية والفنية ؟
حتى صارت الجرائد تتنافس في تكثير الصفحات       

 ..على حساب غيرها .. اضية والفنية الري
وأوقاتنا .. قل مثل ذلك في مجالسنا التي نجلسها 

 ..التي نصرفها 
ًال        ًا ال ذي احرص .. فأنت إذا أردت أن تكون رأس

ت   نما آان ارات أي بع المه ى تت درِّب .. عل
 .. نفسك عليها 

لكنه تنقصه .. آان عبد اهللا رجًال متحمسًا 
مًا من بيته إلى خرج يو.. بعض المهارات 

يسوقه الحرص .. المسجد ليصلي الظهر 
 .. على الصالة ويدفعه تعظيمه للدين 

آان يحث خطاه خوفًا من أن تقام الصالة 
 ..قبل وصوله على المسجد 

مر أثناء الطريق بنخلة في أعالها رجل 
 .. بلباس مهنته يشتغل بإصالح التمر 

عجب عبد اهللا من هذا الذي ما اهتم 
وآأنه ما سمع إذانًا وال ينتظر .. ة بالصال
 ..! ! إقامة 

 ..انزل للصالة : فصاح به غاضبًا 
 ..طيب .. طيب : فقال الرجل بكل برود 

 !! صل يا حمار .. عجل : فقال 
ثم انتزع ..!! أنا حمار : فصرخ الرجل 

 ! ! عسيبًا من النخلة ونزل ليفلق به رأسه 
غطى عبد اهللا وجهه بطرف غترته لئال 

 ..وانطلق يعدو إلى المسجد  .. يعرفه
ومضى .. نزل الرجل من النخلة غاضبًا 
ثم خرج .. إلى بيته وصلى وارتاح قليًال 

 ..إلى نخلته ليكمل عمله 
دخل وقت العصر وخرج عبد اهللا إلى 

 ..المسجد 
 ..مّر بالنخلة فإذا الرجل فوقها 

 ..آيف الحال .. السالم عليكم : فقال 
 ..ر الحمد هللا بخي: قال 
 ..آيف الثمر هذه السنة ! ! بشر : قال 
 ..الحمد هللا : قال 

.. اهللا يوفقك ويرزقك : قال عبد اهللا 
وال يحرمك أجر عملك .. ويوسع عليك 
 ..وآدك ألوالدك 

فأمن على .. ابتهج الرجل لهذا الدعاء 
 ..الدعاء وشكر 
لكن يبدو أنك لشدة انشغالك : فقال عبد اهللا 

قد أذن العصر !! العصر لم تنتبه إلى أذان 
فلعلك تنزل لترتاح .. واإلقامة قريبة .. 
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اهللا .. وبعد الصالة أآمل عملك .. وتدرك الصالة 
 .. يحفظ عليك صحتك 

 ..إن شاء اهللا .. إن شاء اهللا : فقال الرجل 
ثم أقبل على عبد اهللا وصافحه .. وبدأ ينزل برفق 

أشكرك على هذه األخالق : وقال .. بحرارة 
أما الذي مر بي الظهر فيا ليتني أراه .. رائعة ال

 !! ألعلمه من الحمار 
 

 نتيجة
على أساسها .. مهاراتك في التعامل مع اآلخرين 

 ..تتحدد طريقة تعامل الناس معك 
 

 ..ال تبك على اللبن المسكوب  .5
يه    أ عل ذي نش بعه ال ر ط ناس يعتب ض ال .. بع

 وتكونت في أذهانهم الصورة.. وعرفه الناس به 
يعتبره شيئًا الزمًا له .. الذهنية عنه على أساسه  

ره  ن تغيي نع  .. ال يمك ه ويق لم ل ا .. فيستس آم
رته    ون بش مه أو ل كل جس لم لش إذ ال .. يستس

 .. يمكنه تغيير ذلك 
ه أسهل   باع لعل ر الط رى أن تغيي مع أن الذآي ي

 !!من تغيير المالبس 
ن     ذي ال يمك كوب ال بن المس نا ليست آالل فطباع

 ..بل هي بين أيدينا .. رآه أو جمعه تدا
ل نستطيع بأساليب معينة أن نغير طباع الناس         ب

  !!- ربما –بل عقولهم .. 
 :ذآر ابن حزم في آتابه طوق الحمامة 
دلس تاجر مشهور              ان في األن ه آ وقع بينه  .. أن

نافس      تجار ت ن ال ة م ين أربع وه  .. وب .. فأبغض
زعجوه  ى أن ي اح فخرج ذات صب.. وعزموا عل
البسًا قميصًا أبيض .. من بيته متجهًا إلى متجره 

 ..وعمامة بيضاء 
م نظر إلى عمامته وقال        يه أولهم فحياه ث ما : لق

 .. أجمل هذه العمامة الصفراء 
ر   ال التاج ُرك ؟ : فق َي بص ة  !! أعم ذه عمام ه

 ..بيضاء 
 .. صفراء لكنها جميلة .. بل صفراء : فقال 

 ..ترآه التاجر ومضى 
ا م   يه اآلخر         فلم فحياه ثم نظر    .. شى خطوات لق

ال      ته وق وما .. ما أجملك اليوم : إلى عمام
ك   ن لباس ة   .. أحس ذه العمام ة ه خاص

 ..الخضراء 
 ..يا رجل العمامة بيضاء : فقال التاجر 

 .. بل خضراء : قال 
 .. اذهب عني .. بيضاء : قال 

م نفسه          وينظر بين  .. ومضى المسكين يكل
نة واألخرى إل     ى طرف عمامته المتدلي الفي

تفه   ى آ اء  .. عل ا بيض تأآد أنه ل .. لي وص
ه      تحه       .. إلى دآان فأقبل .. وحرك القفل ليف
ما أجمل هذا .. يا فالن : وقال : إليه الثالث 

وزادت .. خاصة لباسك الجميل     .. الصباح   
 .. جمالك هذه العمامة الزرقاء 

.. نظر التاجر إلى عمامته ليتأآد من لونها        
رك م ف يه ث ال ..  عين ي : وق ا أخي عمامت ي

 ..بيضااااااء 
ال .. لكنها عمومًا جميلة .. بل زرقاء : قال 

فجعل التاجر يصيح به .. ثم مضى .. تحزن 
ويقلب .. وينظر إليها   .. العمامة بيضاء    .. 

 ..أطرافها 
وهو ال يكاد يصرف .. جلس في دآانه قليًال 

 ..بصره عن طرف عمامته 
يه الرابع       .. أهًال يا فالن    : وقال  .. دخل عل

اء اهللا  ا ش ذه  !! م تريت ه ن اش ن أي م
 !العمامة الحمراء ؟

 .. عمامتي زرقاء : فصاح التاجر 
 .. بل حمراء : قال 

ر   ال التاج راء  : ق ل خض ل .. ال .. ال .. ب ب
 .. سوداء .. زرقاء .. ال .. بيضاء 

م ضحك   م صرخ  .. ث ى  .. ث م بك ام .. ث وق
 !!يقفز 

ز  ن ح ال اب ي   : م ق دها ف نت أراه بع د آ فلق
بيان      ه الص نونًا يحذف دلس مج وارع األن ش

 )1(!! بالحصى 
فإذا آان هؤالء بمهارات بدائية غيروا طبع       

 ..بل غيروا عقله .. رجل 
ة   ارات مدروس ك بمه ا بال نورة .. فم م

                                                
 . رحمه اهللا   ..  القصة على ذمة ابن حزم   ( 1 )  
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ين   بدًا هللا   .. بنصوص الوحي رء تع ها الم يمارس
 ..تعالى بها 

 ..حسنة لتسعد فطبق ما تقف عليه من مهارات 
 ..حاول : قلت ..! ال أستطيع : وإن قلت لي 

 .. تعلم : قلت .. !! ال أعرف : وإن قلت 
 ..إنما العلم بالتعلم ، وإنما الحلم بالتحلم  : ρقال 

 
 ..وجهة نظر 

إلى .. البطل يتجاوز القدرة على تطوير مهاراته 
وربما .. القدرة على تطوير مهارات الناس 

 !!تغييرها 
 

 ..ن متميزًا آ .6
نان في مجلس فينتهي حوارهما            تحاور اث اذا ي لم

بينما يتحاور آخران وينتهي الحوار     .. بخصومة   
 .. بأنس ورضا 

 ..إنها مهارات الحوار 
لماذا يخطب اثنان الخطبة نفسها بألفاظها نفسها        

ثائب     ..  ين مت ا ب ند األول م رين ع رى الحاض فت
ائم  جد  .. ون جاد المس ث بس ر أو .. أو عاب مغي

 ..لجلسته مرارًا 
نما الحاضرون عند الثاني منشدون متفاعلون       بي

 ..ال تكاد ترمش لهم عين أو يغفل لهم قلب .. 
 ..إنها مهارات اإللقاء 

ه   ت ل س أنص ي المجل الن ف دث ف اذا إذا تح لم
 .. ورموا إليه أبصارهم .. السامعون 

نما إذا تحدث آخر انشغل الجالسون باألحاديث           بي
ية  واتفهم   .. الجانب ن ه ائل م راءة الرس أو ق
 .. المحمولة 

 ..إنها مهارات الكالم 
اذا إذا مشى مدرس في ممرات مدرسته رأيت       لم

ذا يصافحه    .. الطالب حوله      وذاك يستشيره  .. ه
يه مشكلة       ..  و جلس في   .. وثالث يعرض عل ول

مكتبه وسمح للطالب بالدخول المتألت غرفته في 
 .. الكل يحب مجالسته .. لحظات 

يمشي أحدهم .. أو مدرسون .. بينما مدرس آخر 
ويخرج من مسجد المدرسة .. في مدرسته وحده 

أو .. فال طالب يقترب مبتهجًا مصافحًا        .. وحده   

يرًا  اآيًا مستش ن   .. ش به م تح مكت و ف ول
وع الشمس إلى غروبها          اء الليل   .. طل وآن

نهار  د أو  .. وأطراف ال نه أح رب م ا اقت لم
 !!لماذا ؟ .. رغب في مجالسته

 ..إنها مهارات التعامل مع الناس 
اذا إذا دخل شخص إلى مجلس عام هش         لم

ناس في وجهه وبشوا          وفرحوا بلقائه  .. ال
 .. وود آل واحد لو يجلس بجانبه .. 

ر    دخل آخ نما ي افحة  .. بي افحونه مص فيص
اردة     ثم يتلفت يبحث – عادة أو مجاملة   -ب

ه       ع ل د يوس اد أح ال يك ان ف ن مك ه ع  أو ل
 !!لماذا ؟.. يدعوه للجلوس إلى جانبه 

ي   ر ف وب والتأثي ذب القل ارات ج ا مه إنه
 ..الناس 

.. لماذا يدخل أب إلى بيته فيهش أوالده له          
 ..ويقبلون إليه فرحين 

ى أوالده      ي عل دخل الثان نما ي ال  .. بي ف
 ..يلتفتون إليه 

 ..إنها مهارات التعامل مع األبناء 
ل مثل ذلك في المسجد         وفي األعراس ..ق

 ..وغيرها .. 
ي     اراتهم ف دراتهم ومه ناس بق تلف ال يخ

رين  ع اآلخ تعامل م تلف .. ال ي يخ وبالتال
م أو      تفاء به ريقة االح ي ط رون ف اآلخ

 ..معاملتهم 
تهم أسهل   ناس وآسب محب ي ال ر ف والتأثي

 ..! مما تتصور 
فوجدت .. ال أبالغ في ذلك فقد جربته مرارًا 

ناس يمك   ر ال ن صيدها بطرق أن قلوب أآث
هلة  ارات س يها  .. ومه رط أن نصدق ف بش

 ..ونتدرب عليها فنتقنها 
رون بطريقة تعاملنا         ناس يتأث وإن لم .. وال

 ..نشعر 
ة    نة اإلمام رة س الث عش نذ ث ى م أتول

 .. والخطابة في جامع الكلية األمنية 
بوابة يقف              ان طريقي إلى المسجد يمر ب آ

تحها وإغالق      ى ف ا  عندها حارس أمن يتول ه
.. 
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آنت أحرص إذا مررت به أن أمارس معه مهارة    
فأشير بيدي مسلمًا مبتسمًا ابتسامة     .. االبتسامة  
حة  ًا    .. واض يارتي راجع ب س الة أرآ د الص وبع

 ..للبيت 
ئًا  ول ملي ي المحم ون هاتف ب يك ي الغال وف

.. باتصاالت ورسائل مكتوبة وردت أثناء الصالة 
ت  ائل فيف راءة الرس غوًال بق ون مش ارس فأآ ح الح

 ..البوابة وأغفل عن التبسم 
: حتى تفاجأت به يومًا يوقفني وأنا خارج ويقول 

 !أنت زعالن مني ؟..! يا شيخ 
 لماذا ؟: قلت 
ألنك وأنت داخل تبتسم وتسلم وأنت فرحان : قال 
ا وأنت خارج فتكون غير مبتسم وال فرحان     ..  أم
!! 

ان رجًال بسيطًا       نه فبدأ المسكين يقسم لي أ.. وآ
 .. يحبني ويفرح برؤيتي 

 ..فاعتذرت منه وبينت له سبب انشغالي 
ًال إلى أن هذه المهارات مع تعودنا            بهت فع م انت ث

نا     ن طبع بح م يها تص ناس إذا  .. عل ا ال يالحظه
 ..غفلنا عنها 

 ..إضاءة 
 آسب فإن .. الناس وتفقد كسب المال ال ت

 ..الناس طريق لكسب المال 
 

 أي الناس أحب إليك ؟ .7
درة على استعمال مهارات            ناس ق تكون أقوى ال
د   ل أح ع آ تعامل م ندما ت ع اآلخرين ع تعامل م ال

 ..تعامًال رائعًا يجعله يشعر أنه أحب الناس إليك 
تفاعل       بعًا بال ًا مش امًال رائع ك تع ع أم تعامل م فت
ا تشعر أن هذا         واألنس واالحتفاء إلى درجة أنه

 ..التعامل الراقي لم يلقه أحد منك قبلها 
ل مثل ذلك عند تعاملك مع أبيك     مع زوجتك .. وق

 ..زمالئك .. أوالدك .. 
بل قل مثله عند تعاملك مع من تلقاهم مرة واحدة 

 ..أو عامل في محطة وقود .. آبائع في دآان .. 
آل هؤالء تستطيع أن تجعلهم يجمعون على أنك     
يهم إذا أشعرتهم أنهم أحب الناس           ناس إل أحب ال

 ..إليك 

 .. قدوة في ذلك ρن وقد آا
يرته   بع س ن تت ان  .. إذ أن م ه آ د أن وج

ية    ية راق ارات أخالق تعامل بمه يعامل .. ي ف
ارات من احتفاء وتفاعل            اه بمه آل أحد يلق

ه  .. وبشاشة  ك الشخص أن عر ذل ى يش حت
وبالتالي يكون هو أيضًا .. أحب الناس إليه  

ρ   يهم ناس إل ب ال عرهم  ..  أح ه أش ألن
 ..بمحبته 

رو ان عم اص آ ن الع اة  τ ب ن ده ية م  داه
رب  اًء .. الع نة وذآ ة وفط ى .. حكم فأده

 ..عمرو واحد منهم .. العرب أربعة 
 ..أسلم عمرو وآان رأسًا في قومه 

ي   ي النب ان إذا لق ريق رأى ρفك ي ط  ف
 ..البشاشة والبشر والمؤانسة 
 رأى االحتفاء ρوإذا دخل مجلسًا فيه النبي  

 ..والسعادة بمقدمه 
ا  اداه بأحب األسماء     .. ρه النبي  وإذا دع ن

 ..إليه 
ي   تعامل الراق ذا ال رو به ودوام .. شعر عم

ناس      ب ال ه أح م أن تمام والتبس االه
  .. ρإلى رسول اهللا 

أراد أن يقطع الشك باليقين         فأقبل يومًا .. ف
 :ثم قال ..  وجلس إليه ρإلى النبي 

 أي الناس أحب إليك ؟ .. يا رسول اهللا 
  .. عائشة : ρفقال 

ال عمرو      من الرجال يا رسول اهللا    .. ال  : ق
 ..؟ لست أسألك عن أهلك 

 .. أبوها  : ρفقال 
 ثم من ؟ : قال عمرو 

 .. ثم عمر بن الخطاب : قال 
..  يعدد رجاًال ρفجعل النبي .. ثم أي : قال 

 .. ثم فالن .. فالن : يقول 
الم   ى اإلس بقهم إل وتضحيتهم .. بحسب س

 ..من أجله 
ال عم    ة أن يجعلني في        : رو  ق فسكّت مخاف
 ..آخرهم 

 أن يملك قلب عمرو   ρفانظر آيف استطاع     
 ..بمهارات أخالقية مارسها معه 
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ناس        زل ال الم ين الة والس يه الص ان عل ل آ ب
 .. منازلهم 

م    غاله ألجله رك أش د يت ته  .. وق عارهم بمحب إلش
 ..لهم وقدرهم عنده 

 .. بالفتوحات وبدأ ينتشر اإلسالم ρلما توسع 
 يرسل الدعاة من عنده لدعوة القبائل إلى     ρجعل  

 .. وربما احتاج األمر أن يرسل جيشًا .. اإلسالم 
 ..ملكًا ابن ملك .. وآان عدي بن حاتم الطائي 

ته        ين قبيل وبين المسلمين حرب " طي   " فوقع ب
.. وآان عدي قد هرب من الحرب فلم يشهدها  .. 

 ..واحتمى بالروم في الشام 
 ..لمسلمين إلى ديار طيء وصل جيش ا

وال .. فال ملك يقود .. آانت هزيمة طيء سهلة 
 ..جيش مرتب 

يحسنون إلى .. وآان المسلمون في حروبهم 
 .. ويعطفون وهم في قتال .. الناس 

آان المقصود صد آيد قوم عدي عن المسلمين 
 ..وإظهار قوة المسلمين لهم .. 

وآان من .. أسر المسلمون بعض قوم عدي 
 ..ينهم أخت لعدي بن حاتم ب

 εحيث رسول اهللا .. مضوا باألسرى إلى المدينة 
 ..  بفرار عدي إلى الشام εوأخبروا النبي .. 

آيف يفر من الدين ؟ آيف !!  من فراره εفعجب 
 يترك قومه ؟

 ..ولكن لم يكن إلى الوصول إلى عدي سبيل 
روم             ار ال ام لعدي في دي م يطب المق فاضطر .. ل

د رجوع ل رب لل ن أن   .. يار الع دًا م د ب م يج م ل ث
أو ..  ومصالحته ρيذهب إلى المدينة للقاء النبي 
  ..)2(.. التفاهم على شيء يرضيهما 

 :يقول عدي وهو يحكي قصة ذهابه إلى المدينة 
 ρما رجل من العرب آان أشد آراهة لرسول اهللا 

 ..مني 
 ..وآنت على دين النصرانية 
 .ان يصنع بي وآنت ملكًا في قومي لما آ
ا سمعت برسول اهللا       آرهته آراهية شديدة ρفلم

.. 

                                                
 . وقيل إن أخته هي التي ذهبت إليه في الشام وردته إلى العرب  ( 2 )  

 ..فخرجت حتى قدمت الروم على قيصر 
 .. فكرهت مكاني ذلك : قال 

فإن آان .. واهللا لو أتيت هذا الرجل : فقلت 
م يضرني        ًا ل ان صادقًا علمت  .. آاذب وإن آ

 .. 
ته  دمت فأتي ل  .. فق نة جع ت المدي ا دخل فلم
ون      ناس يقول هذا .. ذا عدي بن حاتم     ه : ال
 ..عدي بن حاتم 

فمشيت حتى  أتيت فدخلت على رسول اهللا      
ρ عدي بن حاتم ؟:  في المسجد فقال لي 

 ..عدي بن حاتم : قلت 
رح النبي      مع .. واحتفى به    ..  بمقدمه    ρف

أن عديًا محارب للمسلمين وفاٌر من الحرب 
والجٌئ إلى النصارى .. ومبغض لإلسالم .. 
ك ..  ع ذل يه وم ر  ρ لق ة والبش ..  بالبشاش

 ..وأخذ بيده يسوقه معه إلى بيته 
 يرى أن   ρعدي وهو يمشي بجانب النبي          

 ..!!الرأسين متساويان 
د    ملك على المدينة وما حولها       ) ρ( فمحم

 ..وعدي ملك على جبال طي وما حولها .. 
د    اإلسالم " على دين سماوي    ) ρ( ومحم

رانية النص" وعدي على دين سماوي     " .. 
.. " 

" القرآن  " عنده آتاب منزل     ) ρ( ومحمد  
 " ..اإلنجيل " وعدي عنده آتاب منزل .. 

ه ال فرق بينهما إال في             ان عدي يشعر أن آ
 ..القوة والجيش 

 :في أثناء الطريق وقعت ثالثة مواقف 
د وقفت في           رأة ق ا يمشيان إذا بام نما هم بي

يا رسول اهللا : وسط الطريق فجعلت تصيح  
 ..ي إليك حاجة ل.. 

ي  زع النب دي ومضى  ρفانت د ع ن ي ده م  ي
 ..وجعل يستمع إلى حاجتها .. إليها 

اتم   ن ح دي ب وك   .. ع رف المل د ع ذي ق ال
هد      ذا المش ى ه ر إل ل ينظ وزراء جع .. وال

ي   ل النب ارن تعام تعامل  ρويق ناس ب ع ال  م
 .. من رآهم من قبل من الرؤساء والسادة 

ال        م ق تأمل طويًال ث ما هذه بأخالق واهللا : ف

Books-sea.com



 ـكـيـاِتـَح ِبـمـتـْعـَتاْس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11

 ..هذه أخالق األنبيااااااء .. الملوك 
رأة من حاجتها          تهت الم اد النبي    .. وان  إلى ρفع

يان .. عدي  يا يمش ذلك  .. ومض ا آ نما هم .. فبي
  .. ρفإذا برجل يقبل على النبي 
ال الرجل ؟ هل قال          اذا ق يا رسول اهللا عندي : فم

ر ؟ ن فقي ا ع ث له دة أبح وال زائ ال ! أم : أم ق
ر  حص  ل  .. دت أرضي وزاد عندي الثم اذا أفع فم
 به ؟

ال شيئًا من ذلك             ته ق ا لي لعل عديًا إذا سمعه   .. ي
 ..يشعر بغنى المسلمين وآثرة أموالهم 

رجل  ال ال ا رسول اهللا : ق ة .. ي يك الفاق أشكو إل
 .. والفقر 

وعة     ه ج د ب ًا يس د طعام رجل يج ذا ال اد ه ا يك م
يشون على ومن حوله من المسلمين يع .. أوالده  

 ..الكفاف ليس عندهم ما يساعدونه به 
رجل هذه الكلمات وعدي يسمع           ال ال فأجابه .. ق

 .. بكلمات ومضى ρالنبي 
ا مشيا خطوات        بل رجل آخر    .. فلم يا : قال .. أق

 !!رسول اهللا أشكو إليك قطع الطريق 
نا ال     نا حول رة أعدائ ول اهللا لكث ا رس نا ي ي أن يعن

يان ا ن بن رج ع أمن أن نخ ن ن رة م نة لكث لمدي
 .. يعترضنا من آفار أو لصوص 

 .. بكلمات ومضى ρأجابه النبي 
هو في عز   .. جعل عدي يقلب األمر في نفسه          

ومه      ه أعداء يتربصون    .. وشرف في ق وليس ل
 .. به 

عف        ي ض ه ف ذي أهل دين ال ذا ال دخل ه اذا ي فلم
 ..وفقر وحاجة .. ومسكنة 

يت النبي          دخال    .. ρوصال إلى ب ا وسادة  فإذ.. ف
ي   دفعها النب دة ف ه   ρواح رامًا ل دي إآ ى ع ..  إل

ال  يها   : وق اجلس عل ذه ف ذ ه دي  .. خ دفعها ع ف
ال     يه ق يها أنت     : إل ل اجلس عل بل  : ρفقال .. ب

 ..حتى استقرت عند عدي فجلس عليها .. أنت 
دأ النبي     .. عندها    ين عدي    ρب  يحطم الحواجز ب

 ..واإلسالم 
أسلم تسلم ..  تسلم أسلم.. تسلم .. يا عدي أسلم 

 .. 
 .. إني على دين : قال عدي 

 ..أنا أعلم بدينك منك  : ρفقال 
 أنت تعلم بديني مني ؟ : قال 
 .. ألست من الرآوسية .. نعم : قال 

ّربة بشيء  ة نصرانية مش والرآوسية ديان
 في اإلقناع ρفمن مهارته .. من المجوسية 

م يقل ألست نصرانيًا            ه ل  وإنما تجاوز .. أن
هذه المعلومة إلى معلومة أدق منها فأخبره 

 ..بمذهبه في النصرانية تحديدًا 
ا   الد أوروب د ب ي أح يك شخص ف و لق ا ل آم

ك   ال ل ت  : وق ر ؟ فقل اذا ال تتنص ي : لم إن
 .. على دين 

ك   ل ل م يق لمًا  : فل ل  .. ألست مس م يق : ول
ُنّيًا      .. ألست شافعيًا   : وإنما قال   .. ألست س

 ..أو حنبليًا 
ند ن      ع يء ع ل ش رف آ ه يع تدرك أن ها س

 ..دينك 
ذا الذي فعله المعلم األول        ..  مع عدي   ρفه

 ..ألست من الرآوسية : قال 
 .. بلى : فقال عدي 

ال  ل   : ρفق ومك تأآ ع ق زوت م ك إذا غ فإن
  )3(فيهم المرباع ؟ 

 .. بلى : قال 
 .. فإن هذا ال يحل لك في دينك  : ρفقال 

 .. عم ن: وقال .. فتضعضع لها عدي 
ال  ن      : ρفق نعك م ذي يم م ال ي أعل ا إن أم

 ..اإلسالم 
إنما اتبعه ضعفة الناس ومن ال    : أنك تقول   
 .. قوة لهم 

 .. وقد رمتهم العرب 
  )4(أتعرف الحيرة ؟ .. يا عدي 

 ..لم أرها وقد سمعت بها : قلت 
ال  ذا     : ق تمن اهللا ه يده لي ي ب والذي نفس ف

نة من الحيرة       حتى األمر حتى تخرج الظعي

                                                
إذا غزت القبيلة قسم رئيسها :   المرباع ( 3 ) 

الغنيمة أربعة أقسام فأخذ الربع له وحده ، وهذا     
  . حرام في دين النصرانية ، جائز عند العرب 

 مدينة بالعراق :  الحيرة ( 4 )  
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 .. تطوف بالبيت في غير جوار أحد 
أي سيقوى اإلسالم إلى درجة أن المرأة المسلمة 
ة     ى مك ى تصل إل رة حت ن الحي رج م ة تخ الحاج

ا إال محرم     يها    .. ليس معه ر أحد يحم .. من غي
وتمر على مئات القبائل فال يجرؤ أحد أن يعتدي       

ألن المسلمين صار لهم .. عليها أو يسلبها مالها 
وة و  بة ق ى .. هي دًا ال يجرؤ عل ى درجة أن أح إل

 ..التعرض لمسلم خوفًا من انتصار المسلمين له 
ا سمع عدي ذلك        جعل يتصور المنظر في  .. فلم

راق حتى تصل إلى      .. ذهنه    رأة تخرج من الع ام
ة    ا ستمر بشمال الجزيرة      .. مك .. معنى ذلك أنه

 ..ديار قومه .. يعني ستمر بجبال طي 
ال      تعجب عدي وق أين عنها ُذّعار  : في نفسه   ف ف

 !!طي الذين سعروا البالد 
 .. وليفتحن آنوز آسرى بن هرمز  : ρثم قال 

 آنوز ابن هرمز ؟: قال 
ال   ز   : ق م آسرى بن هرم واله  ..  نع نفقن أم ولت

 ..في سبيل اهللا 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج        : ρقال  

ه من ذهب أوفضة يطلب من يقبله منه              بملء آف
 ..فال يجد أحدا يقبله منه 

يعني من آثرة المال يخرج الغني يطوف بصدقته     
 ..ال يجد فقيرًا يعطيه إياها 

 :فقال ..  يعظ عديًا ويذآره باآلخرة εثم بدأ 
نه       نه وبي يس بي اه ل وم يلق ُدآم ي ين اَهللا أح وليلق
نه فال يرى إال جهنم ،              رجمان ، فينظر عن يمي ت

 " .. جهنم وينظر عن شماله فال يرى إال
 ..سكت عدي متفكرًا 

أه    فما يفرك أن تقول ال  .. يا عدي   :  قائًال   εففاج
 !أو تعلم من إله أعظم من اهللا ؟.. إله إال اهللا ؟
ال عدي      أشهد أن ال إله  .. فإني حنيف مسلم     : ق

 ..وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .. إال اهللا 
 .. فرحًا مستبشرًا ρفتهلل وجه النبي 

 : بن حاتم قال عدي 
فهذه الظعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت في 

 ..ولقد آنت فيمن فتح آنوز آسرى ..غير جوار 
تكونن الثالثة ألن رسول اهللا       يده ل ذي نفسي ب وال

ρ 5(" ..  قد قالها(  
ان هذا األنس منه           تأمل آيف آ ..  لعدي  εف

ه         ه ب ذي قابل ذا االحتفاء ال حتى شعر .. وه
ه عدي   ي.. ب ل آ ًا تأم ك جاذب ل ذل ان آ ف آ

 ..لعدي للدخول في اإلسالم 
ناس        ذا الحب مع ال و مارسنا ه ا .. فل مهم

 .. لملكنا قلوبهم .. آانوا 
 

 ..فكرة 
بالرفق واستعمال مهارات التعامل واإلقناع 

 ..نستطيع أن نحقق ما نريد .. 
 

 ..استمتع بالمهارات  .8
تعة حسية ، ال أعني بها األجر           ارات م المه

رح  األخروي  تعة وف ي م ا ه ط ، ال وإنم فق
 .. تشعر به حقيقة 

فاستمتع بها ، ومارسها مع جميع الناس ،    
رهم ،    يهم وفقي غيرهم ، غن رهم وص آبي

يدهم   ريبهم وبع م  .. ق م  .. آله ارس معه م
 ..هذه المهارات 

 ..إما التقاء أذاهم 
 ..أو لكسب محبتهم 

 ..نعم إصالحهم .. أو إلصالحهم 
ي بن الجهم شا        ان عل لكنه .. عرًا فصيحًا   آ

ان أعرابيًا جلفًا ال يعرف من الحياة إال ما    آ
 .. يراه في الصحراء 

يفة متمكنًا         توآل خل ان الم ُيغدى عليه  .. وآ
 ..ويراح بما يشتهي 

ومًا فقيل له          داد ي ي بن الجهم بغ : دخل عل
يفة حظي عنده ولقي منه          إن من مدح الخل

 ..األعطيات 
 ..الخالفة فاستبشر علي ويمم جهة قصر 

توآل    ى الم ل عل عراء   .. دخ رأى الش ف
 ..ينشدون ويربحون 

توآل    و الم توآل ه بة  .. والم طوة وهي س
 .. وجبروت 

                                                
 . .  رواه مسلم وأحمد  ( 5 )  
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 : فانطلق مادحًا الخليفة بقصيدة مطلعها 
 ..يا أيها الخليفة 

ود      ك لل ي حفاظ ب ف ت آالكل ي  .. أن يس ف وآالت
 قراع الخطوب

ْال آثير من آبار الد.. أنت آالدلو ال عدمتك دلوًا     
 الذنوب

ز     يس والعن ثلة بالت يفة األم ومضى يضرب للخل
 .. والبئر والتراب 
يفة   ثار الخل راس .. ف تفض الح تل .. وان واس
 ..وتجهز للقتل .. وفرش النطع .. السياف سيفه 

ي بن الجهم قد غلبت عليه         يفة أن عل أدرك الخل ف
 ..فأراد أن يغيرها .. طبيعته 

ي            ه فأسكنوه في قصر من تغدو عليه  .. ف  فأمر ب
 .. أجمل الجواري وتروح يما يلذ ويطيب 

ي بن الجهم النعمة         واتكأ على األرائك   .. ذاق عل
 ..وأغزل األدباء .. وجالس أرق الشعراء .. 

 ..ومكث على هذا الحال سبعة أشهر 
م جلس الخليفة مجلس سمر ليلة       فتذآر علي .. ث

فلما مثل .. فسأل عنه ، فدعوه له     .. بن الجهم     
 ..أنشدني يا علي بن الجهم : قال .. بين يديه 

 :فانطلق منشدًا قصيدة مطلعها 
ر     افة والجس ين الرص ا ب يون المه بن .. ع جل

 الهوى من حيث أدري وال أدري
ي الشوق القديم ولم أآن        سلوت ولكن .. أعدن ل

 زدن جمرًا على جمر
ثم شرع .. ومضى يحرك المشاعر بأرق الكلمات 

 ..س والنجم والسيف يصف الخليفة بالشم
ر طباع ابن         يفة أن يغي فانظر آيف استطاع الخل

 .. الجهم 
دقائنا  ا أو أص باع ألوالدن ايقتنا ط م ض ن آ ونح

 ..فغيرناها .. فسعينا لتغييرها 
.. فمن باب أولى أن تقدر أنت على تغيير طباعك 

والبخل .. والغضب حلمًا .. فتقلب العبوس تبسمًا 
رمًا   عباً .. آ يس ص ذا ل ى ..  وه تاج إل نه يح لك

 ..فكن بطًال .. عزيمة ومراس 
 وجد أنه آان يتعامل ρومن نظر في سيرة محمد 

 ..مع الناس بقدرات أخالقية ، ملك بها قلوبهم 
م يكن     ام الناس     ρول ..   يتصنع هذه األخالق أم

إذا خال بأهل بيته       .. انقلب حلمه غضبًا  .. ف
 ..ولينه غلظًا 

امًا مع  .. ال  ان بس ا آ ًا مع م ناس عبوس  ال
 ..أهل بيته 

 ..وال آريمًا مع الخلق إال مع ولده وزوجه 
جية  .. ال  ه س ت أخالق ل آان بد هللا .. ب يتع

آما يتعبد بصالة الضحى وقيام .. تعالى بها 
 ..الليل 

ربة        ه عبادة    .. يحتسب ابتسامته ق .. ورفَق
 ..وعفَوه وليَنه حسنات 

ر حسن الخلق عبادة        تحلى .. إن من اعتب
.. في سلمه وحربه .. بها في جميع أحواله 

بل .. وصحته ومرضه     .. وجوعه وشبعه     
 ..وفرحه وحزنه 

م   زوجات تسمع عن أخالق       .. نع م من ال آ
وابتسامته وآرمه .. وسعة صدره .. زوجها

.. 
 ..ولكنها لم تر من ذلك شيئًا 
.. ضيَق الصدر .. فهو في بيته سيَئ الخلق 

وجه  ابَس ال خابًا لع.. ع ًا ص يًال .. ان بخ
 .. ومنانًا 

ا هو     خيرآم خيُرآم : (   فهو الذي قال   ρأم
   ..)6() ألهله، وأنا خيرآم ألهلي 

 ..وانظر آيف آان يتعامل مع أهله 
ال األسود بن يزيد     ما  : τسألت عائشة : ق

   يصنع في بيته ؟ ρآان رسول اهللا 
ت  ه  : فقال نة أهل ي مه ون ف إذا .. يك ف

 ..  ويخرج للصالة حضرت الصالة يتوضأ
ل مثل ذلك مع الوالدين        فكم هم أولئك .. وق

 .. الذين نسمع عن حسن أخالقهم 
مهم   رمهم وتبس رتهم  .. وآ يل معاش وجم

رين  يهم   .. لآلخ ناس إل رب ال ع أق ا م .. أم
يهم   ًا عل ناس حق م ال والدين .. وأعظ ع ال م

 ..فجفاء وهجر 
م   ه    .. نع رآم ألهل رآم خي والديه  .. خي .. ل

 ..بل وألطفاله .. لخدمه .. لزوجه 

                                                
  رواه ابن ماجة ( 6 )  
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 τيجلس أبو ليلى .. في يوم مليء بالمشاعر 
فيأتي الحسن أو الحسين  .. εعند رسول اهللا 

فيقعده على  .. εفيأخذه  .. εيمشي إلى النبي 
 .. εفبال الصغير على بطن رسول اهللا .. بطنه 

حتى رأيت بوله على بطن رسول : قال أبو ليلى 
 ..  أساريع εاهللا  
ال .. دعوا ابني  : εفقال .. فوثبنا إليه : ال ق

 ..تفزعوا ابني 
 بماء فصبه εدعا .. فلما فرغ الصغير من بوله 

  )7(.. عليه 
ه دره آيف تروضت نفسه على هذه األخالق          فلل

فال عجب إذن أن يملك قلوب الصغار والكبار           .. 
.. 

 ..رأي 
 .. حاول إصالح المصباح .. بدل أن تسب الظالم 

 
 .. الفقراء مع .9

يوم أخالقهم تجارية          ناس ال فالغني .. عدد من ال
ذي تكون نكته طريفة فيضحكون عند           فقط هو ال

فيتغاضون عنها  .. وأخطاؤه صغيرة    .. سماعها   
 .. 

يلة   تهم ثق راء فنك ا الفق ند  .. أم م ع خر به يس
يصرخ بهم عند .. وأخطاؤهم جسيمة .. سماعها 
 ..وقوعها 

ا رسول اهللا      فه على الغني والفقير    فكان عط  ρأم
 .. سواء 

  :τقال أنس 
 ..آان رجل من أهل البادية اسمه زاهر بن حرام 
  ρوآان ربما جاء المدينة في حاجة فيهدي للنبي 

 .. من البادية  شيئًا من إقط أو سمن 
ول اهللا   زه رس ى   ρفُيجه رج إل   إذا أراد أن يخ

 ..أهله بشيء من تمر ونحوه 
ان النبي    إن زاهرًا : (  وآان يقول ..  يحبه ρوآ

نا    وآان زاهرًا دميمًا ).. ونحن حاضروه   .. باديت
 .. 

ر  رج زاه ته    τخ ن بادي ومًا م يت .. ي ى ب فأت
                                                

 .   رواه أحمد والطبراني  ( 7 )  

 ..فلم يجده   .. ρرسول اهللا 
ى السوق    ه إل ذهب ب تاع ف ه م ان مع .. وآ

ي     ه النب م ب ا عل وق   εفلم ى الس ى إل  مض
 ..يبحث عنه 

تاعه   يع م و يب إذا ه اه ف رق والع.. فأت
نه    بب م بادية    .. يتص ل ال ياب أه يابه ث وث

 ..بشكلها ورائحتها 
ه ، وزاهر ال ُيبصره         ρفاحتضنه     من ورائ

 ..وال يدري من أمسكه .. 
 .. من هذا ؟ .. أرسلني : ففزع زاهر وقال 

 ..فسكت النبي عليه الصالة والسالم 
 .. فحاول زاهر أن يتخلص من القبضة 

تفت وراءه    ل يل رأى الن .. وجع ي  ف   .. ρب
 ..وسكن فزعه .. فاطمأنت نفسه 

حين   .. ρوصار ُيلصٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍق ظهره بصدر النبي 
 ..عرفه 

ي    ل النب رًا   ρفجع ازح زاه يح  ..   يم ويص
ول   ناس يق بد ؟  :بال تري الع ن يش ن .. م م

 .. يشتري العبد ؟ 
فإذا هو فقير آسير  .. فنظر زاهر في حاله       

 .. وال جمال .. ال مال .. 
ال    ذًا واهللا تجدني آاسدًا يا رسول اهللا      إ: فق

 .. 
ال    أنت .. لكن عند اهللا لست بكاسد       : ρفق

 .. عند اهللا غال 
ه     راء ب وب الفق تعلق قل ب أن ت ال عج  εف

 ..وهو يملكهم بهذه األخالق 
راء   ن الفق ر م ى  .. آثي يب عل د ال يع ق

لكنه .. األغنياء البخل عليه بالمال والطعام      
ف وحسن المعاشرة يجد عليهم بخلهم باللط   

.. 
ه       ي وجه مت ف ر تبس ن فقي م م .. وآ

رامه   ته واحت عرته بقيم ي  .. وأش رفع ف ف
ية    دًا داع يل ي ة الل ك  .. ظلم ا ل تنزل به يس

 ..الرحمات من السماء 
وع   رين مدف ر ذي طم عث أغب ورب أش

ه   ؤبه ل واب ال ي ى اهللا  .. باألب م عل و أقس ل
 ..ألبره 
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 ..فكن دائم البشر مع هؤالء الضعفاء 
 

 ..إشارة 
ترفعك عند اهللا .. لعل ابتسامة في وجه فقير 

 ..درجات 
 

 ..النساء  .10
ان جدي يستشهد بمثل قديم           من غاب عن   : " آ

 " ..عنزه جابت تيس 
ته     د عنده زوج م تج ا يشبع  .. بمعنى أن من ل م

تها    روي نفسها    .. عاطف د تحدثها نفسها  .. وي فق
 ..ممن يملك معسول الكالم .. باالستجابة لغيره 

رجل   بيه ال ثل تش ذا الم ودهم به يس مقص ول
 .. معاذ اهللا .. والمرأة بالتيس والعنز 
رجل  قيقة ال رأة ش د وهب .. الم ان اهللا ق ئن آ ول

 ..فقد وهبها عاطفة قوية .. الرجل جسمًا قويًا 
ور    جعانهم تخ رجال وش الطين ال نا س م رأي وآ

 ..قواهم عند قوة عاطفة امرأة 
ع ا تعامل م ارات ال ن مه رف وم رأة أن تع لم

ر من خالله فيها           ذي تؤث تاح ال .. العاطفة  .. المف
 ..تقاتلها بسالحها 

ي   ان النب رأة   εآ ى الم ان إل يك باإلحس ..  يوص
 ..ألجل أن تسعد معها .. واحترام عاطفتها 

من : ( فقال .. وأوصى األب باإلحسان إلى بناته   
بلغا          ين حتى ت وم القيامة أنا      .. عال جاريت جاء ي

  )8() .. م أصابعه وهو وض
ل     أله رج ا س ه لم ال فإن ا فق ا أوالده وأوصى به

 من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ : فقال 
  )9(.. ثم أبوك .. ثم أمك .. ثم أمك .. أمك : قال 

ل أوصى      ا   ρب رأة زوجه وذّم من غاضب  ..  بالم
 .. زوجته أو أساء إليها 

يه     وداع      ρوانظر إل ام في حجة ال د ق فإذا ..   وق
 .. يديه مائُة ألف حاج بين 

يض    ود واألب يهم األس غير  .. ف ر والص .. والكبي
 .. والغني والفقير 

                                                
  رواه مسلم    ( 8 )  
   متفق عليه ( 9 )  

 :  بهؤالء جميعًا وقال لهم ρصاح 
رًا   اء خي وا بالنس أال .. أال واستوص

  )10(.. واستوصوا بالنساء خيرًا 
أزواج رسول   ام أطاف ب ن األي وم م ي ي وف

ر يشتكين أزواجهن        ρاهللا   فلما .. نساء آثي
 : وقال للناس .. قام ..  بذلك ρلم النبي ع

آل محمد       د طاف ب   نساء آثير يشتكين ρلق
  )11(.. ليس أوالئك بخيارآم .. أزواجهن 

  :εوقال 
ا خيرآم ألهلي       (  ه وأن ُرآم ألهل ُرآم خي ) خي
 ..)12(  

ل    د بلغ من إآرام الدين للمرأة    .. ب أنها .. ق
وم الحروب      .. وتسحق الجماجم .. آانت تق

رؤوس وتت ر ال رأة .. طاي رض ام ل ع ألج
 ..واحدة 

آان اليهود يساآنون المسلمين في المدينة 
 .. 

.. وآان يغيظهم نزوُل األمر بالحجاب 
ويحاولون أن يزرعوا .. وتستُر المسلمات 

.. الفساد والتكشف في صفوف المسلمات 
 ..فما استطاعوا 

ى     لمة إل رأة مس اءت ام ام ج د األي ي أح وف
 .. ينقاع سوق يهود بني ق

فجلست إلى صائغ .. وآانت عفيفة متسترة 
 .. هناك منهم 

تها   ترها وعف ن تس يهود م تاظ ال .. فاغ
و يتلذذون بالنظر إلى وجهها       أو .. وودوا ل

آما آانوا يفعلون ذلك .. لمِسها والعبِث بها   
الم   رامها باإلس بل إآ ريدونها  .. ق وا ي فجعل
ا    ف وجهه ى آش زع  .. عل رونها لتن ويغ

  .. حجابها
 .. وتمنعت .. فأبت 

ا الصائغ وهي جالسة      وأخذ طرف .. فغافله
فل   ن األس وبها م رف  .. ث ى ط ه إل وربط

                                                
   رواه الترمذي ومسلم  ( 10 )  
   رواه أبو داود ( 11 )  
   رواه ابن ماجة والترمذي   ( 12 )  

Books-sea.com



 ـكـيـاِتـَح ِبـمـتـْعـَتاْس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16

 .. خمارها المتدلي على ظهرها 
وتكشفت .. ارتفع ثوبها من ورائها .. فلما قامت  
 .. فضحك اليهود منها.. أعضاؤها 

وودت لو قتلوها ولم .. فصاحت المسلمة العفيفة 
  ..يكشفوا عورتها

.. سلَّ سيفه .. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين 
تله     ائغ فق ى الص ب عل ى   ..ووث يهود عل د ال فش

 .. المسلم فقتلوه 
وأن اليهود قد نقضوا ..  بذلك ρفلما علم النبي 

حتى .. حاصرهم .. العـهد وتعرضوا للمسلمات 
 .. استسلموا ونزلوا على حكمه 

ثأر لعرض وي..  أن ينكل بهم ρفلما أراد النبي 
 ..المسلمة العفيفة 

 .. قام إليه جندي من جند الشيطان 
وال صيانة .. الذين ال يهمهم عرض المسلمات 

 .. المكرمات 
 ..وإنما هم أحدهم متعة بطنه وفرجه 

عبد اهللا بن ُأبّي ابن سلول .. رأس المنافقين قام 
 .. 

يا محمد أحسن في موالي اليهود وآانوا : فقال 
 .. في الجاهلية أنصاره 

 ..وأبـَى  .. ρفأعرض عنه النبي 
إذ آيف يطلب العفو عن أقوام يريدون أن تشيع  

 !! الفاحشة في الذين آمنوا 
يا محمد : وقال .. فقام المنافق مرة أخرى 

 .. أحسن إليهم 
صيانة لعرض   .. ρفأعرض عنه النبي 

 ..وغيرة على العفيفات .. المسلمات 
 وأدخل يده في جيب درع ..فغضب ذلك المنافق 

 : وجرَّه وهو يردد   .. ρالنبي 
 ..أحسن إلى موالّي .. أحسن إلى موالّي 

:  والتفت إليه وصاح به وقال ρفغضب النبي 
 .. أرسلني 

  العدول عن ρوأخذ يناشد النبي .. فأبى المنافق 
 ..قتلهم 

 .. هم لك :    وقال ρفالتفت إليه النبي 
 أخرجهم من المدينة ρكنه ل.. ثم عدل عن قتلهم 

 ..وطرَّدهم من ديارهم .. 

 .. نعم المرأة العفيفة تستحق أآثر من ذلك 
بة    نت ثعل ولة ب ت خ حابيات  τآان ن الص  م

 ..الصالحات 
وآان زوجها أوس بن الصامت شيخًا آبيرًا    

 .. يسرع إليه الغضب 
.. دخل عليها يومًا راجعًا من مجلس قومه      

.. فتخاصما .. ه فكلمها في شيء فردت علي
ال  ب فق ي  : فغض ر أم ي آظه ت عل .. أن
 ..وخرج غاضبًا 

ا  ية إذا قاله ي الجاهل ة ف ذه الكلم ت ه آان
ًا   ارت طالق زوجته ص رجل ل ي .. ال ا ف أم

 ..اإلسالم فال تعلم خولة حكمها 
ته    باعد   .. رجع أوس إلى بي رأته تت إذا ام ف

 .. عنه 
ه  ت ل يده ال  : وقال ويلة ب س خ ذي نف وال

د قلت ما قلت        تخلص إل    حتى يحكم  .. ي وق
 ..اهللا ورسوله فينا بحكمه 

م خرجت خولة إلى رسول اهللا       فذآرت εث
وجعلت تشكو إليه .. له ما تلقى من زوجها 

 ..ما سوء خلقه معها 
ول اهللا   ل رس ول  εفجع برها ويق ا :   يص ي
فاتقي اهللا .. شيخ آبير   .. خويلة ابن عمك      

 .. فيه 
راتها وتقول      يا رسول اهللا  : وهي تدافع عب

بابي ..  ل ش ي .. أآ ه بطن رت ل ى .. ونث حت
ني  رت س دي .. إذا آب ع ول ر .. وانقط ظاه

 ..اللهم إني أشكو إليك .. مني 
و  يهما εوه ى ف زل اهللا تعال ر أن ين   ينتظ

 ..حكمًا من عنده 
ول اهللا    ند رس ولة ع نما خ بط εفبي   إذ ه

   ..εجبريل من السماء على رسول اهللا 
 ..حكمها وحكم زوجها بقرآن فيه 

تفت    يها وقال     εفال قد أنزل .. يا خويلة   :  إل
قد سمع " ثم قرأ .. فيك وفي صاحبك قرآنًا 

ا وتشتكي      ك في زوجه ول التي تجادل اهللا ق
إلى اهللا واهللا يسمع تحاورآما إن اهللا سميع        

ير  ورة     " بص ن أول س ات م ر اآلي ى آخ إل
 ..المجادلة 
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 .. بة   ُمريه فليعتق رقεثم قال لها 
 .. ما عنده ما يعتق .. يا رسول اهللا : فقالت 

 .. فليصم شهرين متتابعين : قال 
 .. واهللا إنه لشيخ آبير ما له من صيام : قالت 
 .. فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر : قال 

 .. ما ذاك عنده .. يا رسول اهللا : قالت 
 .. فإنا سنعينه بعرق من تمر   : εفقال 
ت  ا رسول اهللا وا: قال رق .. هللا ي أعينه بع ا س أن
 .. آخر 
ال    د أصبت وأحسنت      : εفق فاذهبي فتصدقي .. ق

  )13(.. ثم استوصي بابن عمك خيرًا .. به عنه 
تحمل مع الجميع         ين وال .. فسبحان من وهبه الل

 ..يتفاعل معهم .. حتى في مشاآلهم الشخصية 
د جربت بنفسي        ين والمهارات     .. وق تعامل بالل ال

زوجة   ال نت وال ع الب ية م ك األم  .. عاطف بل ذل وق
ما ال  .. فوجدت لها من التأثير الكبير      .. واألخت   

 ..يتصوره إال من مارسه 
ريم          رمها إال آ رأة ال يك وال يهينها إال لئيم   .. فالم

.. 
 

 ..وقفة 
.. وقبحه .. فقر زوجها .. قد تصبر المرأة على 

قه لكنها قل أن تصبر على سوء خل.. وانشغاله 
.. 

 
 ..الصغار  .11

نا في صغرنا وال                م هي المواقف التي وقعت ل آ
يوم       ى ال نا إل ي أذهان بوعة ف زال مط واء .. ت س

 ..آانت مفرحة أو محزنة 
رتك إلى أيام طفولتك         د بذاآ ستذآر ال محالة   .. ُع

تك   ي مدرس ا ف رمت به زة آ ناه .. جائ ناء أث أو ث
يك أحد في مجلس عام            فهي مواقف تحفر .. عل

 ..فال تكاد تنسى .. في الذاآرة صورتها 
ال نزال نتذآر مواقف محزنة    .. وإلى جانب ذلك       

نا         ..  نا في طفولت أو .. مدرس ضربنا   .. وقعت ل
ة    ي المدرس الء ف ع زم ف .. خصومة م أو مواق

                                                
 . وأبو داود ، صحيح   رواه أحمد  ( 13 )  

رتنا    ن أس ة م يها لإلهان نا ف أو .. تعرض
أو نحو .. تعرض لها أحدنا من زوجة أبيه       

 ..ذلك 
م صار اإلحسان إلى        الصغار طريقًا إلى وآ
ط     يهم فق يس ف ر ل ائهم   .. التأثي ي آب ل ف ب

 ..وآسب محبتهم جميعًا .. وأهليهم 
رًا لمدرس المرحلة االبتدائية أن          يتكرر آثي
ي      غير ويثن ب ص وي طال د أب ه أح ل ب يتص
عليه وأنه أحبه لمحبة ولده له وآثرة ذآره      

ر  اعر  .. بالخي ذه المش رون عن ه د يعب وق
 .. هدية أو رسالة أو.. في لقاء عابر 

.. إذن ال تحتقر االبتسامة في وجه الصغير     
به   تعامل .. وآسب قل ارات ال وممارسة مه
 ..الرائع معه 

الب     الة لط ن الص رة ع ومًا محاض يت ي ألق
 .. صغار في مدرسة 

ية الصالة        .. فسألتهم عن حديث حول أهم
دهم  ال : فأجاب أح ين  : εق رجل وب ين ال ب

 ..الة الكفر أو الشرك ترك الص
وابه  ي ج اس  .. أعجبن دة الحم ن ش وم

 ..نزعت ساعة يدي وأعطيته إياها 
 ساعة عادية آساعات     – عمومًا    –وآانت   

 ..!الطبقة الكادحة 
الم    ذلك الغ جعًا ل ف مش ذا الموق ان ه .. آ

ر        م أآث وجه لحفظ القرآن     .. أحب العل .. وت
 ..وشعر بقيمته 
ام  نين  .. مضت األي ل الس د  .. ب ي أح م ف ث

.. جد تفاجأت أن اإلمام هو ذلك الغالم المسا
.. وقد صار شابًا متخرجًا من آلية الشريعة 

لم .. ويعمل في سلك القضاء بأحد المحاآم      
 ..أذآره وإنما تذآرني هو 

بة    نه المح ي ذه بعت ف يف انط ر آ فانظ
 .. والتقدير بموقف عاشه قبل سنين 

فإذا .. وأذآر أني دعيت ليلة إلحدى الوالئم 
وجه يسلم علي بحرارة بي   شاب مشر    ق ال

ي   ي ف ه مع ع ل ي بموقف لطيف وق ويذآرن
محاضرة ألقيتها في مدرسته لما آان غالمًا 

 .. صغيرًا 
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ذين يحسنون التعامل مع          ناس ال م ترى من ال وآ
فترى أبًا يجره .. الصغار من يخرج من المسجد      

لم       رجل فيس ذا ال يده ليصل إلى ه ده الصغير ب ول
 ..لده له عليه ويبلغه بمحبة و

رة أو     يمة آبي ي ول ف ف ذا الموق ثل ه ع م د يق وق
 ..يكثر فيه المدعوون .. عرس 

تمك أنني أبالغ في إآرام الصغار والحفاوة     وال أآ
بل واالستماع إلى أحاديثهم    .. بهم بعض الشيء     

ة    ر األحيان غير مهمة     –العذب  وإن آانت في أآث
اوة ببعضهم أحيانًا إآرامًا لوال          – د الحف ل أزي ده  ب

 ..وآسبًا لمحبته 
أحد األصدقاء آنت ألقاه أحيانًا مع ولده الصغير        

 .. فكنت أحتفي بالصغير وأالطفه .. 
ومًا في محفل آبير              ذا ي فأقبل .. لقيني صديقي ه

ي      لم عل ولده يس يَّ ب ال   .. إل م ق ت  : ث اذا فعل م
ولدي    ام عن أمنياتهم     ! ب بل أي يسألهم مدرسهم ق

ا     .. في المستقبل      نهم من ق .. أآون طبيبًا   : ل  فم
ال  ر ق ًا : واآلخ ون مهندس ال .. أآ دي ق : وول

 !!أآون محمد العريفي 
تعامل مع      ي ال ناس ف واع ال نك أن تالحظ أن ويمك

غار  ام     .. الص س ع ى مجل ل إل دخل رج ندما ي ع
وولده من خلفه .. ويطوف بالحاضرين مصافحًا      

فمن الناس من يتغافل عن الصغير .. يفعل آفعله   
نهم م   ..  ده      وم ومنهم من .. ن يصافحه بطرف ي

رددًا   مًا م ده مبتس ز ي ل  : يه ا بط ًال ي يف .. أه آ
اطر   ا ش ك ي ي  .. حال ته ف بع محب ذي تنط ذا ال فه

 ..بل وقلب أبيه وأمه .. قلب الصغير 
ي األول  ان المرب ع  εآ تعامل م ن ال ه أحس  ل

 ..الصغار 
غير     ك أخ ص ن مال س ب ان ألن ان .. آ   ρوآ

يه بأبي عم      وآان للصغير طير .. ير يمازحه ويكن
 ..فمات الطير .. صغير يلعب به 

ان    يه   εفك ول  ..  يمازحه إذا لق يا أبا عمير : ويق
 ..ما فعل النغير ؟ يعني الطائر الصغير .. 

ان يعطف على الصغار ويالعبهم         ويالعب .. وآ
ول   لمة ويق نت أم س نب ب نب : ( زي ا زوي ا .. ي ي

 .. ) ..زوينب 
 ..عبون سلم عليهم وآان إذا مر بصبيان يل

زور األنصار وُيسلم على صبيانهم          ان ي وآ
 .. ويمسح رؤوسهم .. 

 من المعرآة آان يستقبله  ρوعند رجوعه     
 ..األطفال فيرآبهم معه 

 .. فعند عودة المسلمين من مؤتة 
 ..أقبل الجيش إلى المدينة راجعًا 

الم      الة والس يه الص ي عل تلقاهم النب .. ف
 ..والمسلمون 

 ..لصبيان يشتدون ولقيهم ا
ا رأى  بيان ρفلم ال ..  الص ذوا : ق خ

 ..الصبيان فاحملوهم 
 .. وأعطوني ابن جعفر 

ين         ه ب ر فأخذه فحمل بد اهللا بن جعف فُأتي بع
 .. يديه 

ان    ومًا من ماء      ρوآ فأقبل إليه ..  يتوضأ ي
محمود بن الربيع طفل عمره خمس سنوات 

 في فمه ماء ثم مجه في وجهه     ρفجعل   .. 
  .. )14(.. ه يمازح

ومًا   ان  .. وعم ع    ρآ زوحًا م حوآًا م  ض
ناس   وبهم     .. ال ى قل رور إل دخل الس .. ي

ن       د م ل أح نفوس ال يم ى ال يفًا عل خف
 ..مجالسته 

أقبل إليه رجل يومًا يريد دابة ليسافر عليها 
 ..أو يغزو 

ال    إني حاملك على ولد : (  ممازحًا له ρفق
 ) ..ناقة 

رجل  ب ال ى  .. فعج رآب عل يف ي ل آ جم
غير  ه  .. ص تطيع حمل ال .. ال يس ا : فق ي

 رسول اهللا وما أصنع بولد الناقة ؟ 
ال  نوق    : ( ρفق ل إال ال د اإلب ل تل ) .. وه

 - قطعًا -لكنه .. يعني سأعطيك بعيرًا آبيرًا    
 ..قد ولدته ناقة 

ال  ًا   ρوق س ممازح ومًا ألن ا ذا : (  ي ي
 ) ..األذنين 

ومًا تشتكي ز  رأة ي يه ام بلت إل ا وأق .. وجه
 زوجك الذي في عينه بياض ؟ : εفقال لها 

                                                
 . رواه البخاري   )    14(  
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رأة وظنت أنه زوجها عمي بصره            .. ففزعت الم
ال اهللا عن يعقوب عليه السالم         ا ق وابيضت " آم

 ..عمي : أي " عيناه من الحزن 
ي    ر ف ت تنظ ا وجعل ى زوجه زعة إل رجعت ف ف

 .. وتدقق .. عينيه 
 !فسألها عن خبرها ؟

د قال رسول اهللا      : فقالت     إن في عينك بياض   εق
.. 

أما أخبرك أن بياضها أآثر .. يا امرأة : فقال لها  
 ..من سوادها 

 ..  أي أن آل أحد في عينه بياض وسواد 
ان  ه    εوآ ل مع د تفاع ه أح حك ..  إذا مازح وض
 ..وتبسم 

يه عمر وهو    ائه  ρدخل عل ى نس ..  غضبان عل
َيا : فقال عمر .. لما أآثرن عليه مطالبته بالنفقة 

وَل اهللاَِّ َر َرْيٍش  .. ُس َر ُق نَّا َمْعَش نا َوُآ ْو َرَأْيَت .. َل
اَء      ُب النَِّس فكنا إذا سألت أحَدنا امرأُته نفقًة .. َنْغِل

 .. قام إليها فوجأ عنقها 
اُؤُهْم   ُبُهْم ِنَس ْوٌم َتْغِل َنَة ِإَذا َق َنا اْلَمِدي ا َقِدْم .. َفَلمَّ

 ..فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم 
 ..فقويت علينا نساؤنا يعني 

يُّ  َم النَِّب الم   .. ρَفَتَبسَّ ر الك م زاد عم ازداد .. ث ف
  ..τتلطفًا مع عمر  .. ρتبسم النبي 

 ..وتقرأ في أحاديث أنه تبسم حتى بدت نواجذه 
 .. أنيس المجلس .. إذن آان لطيف المعشر 

و وّطنا أنفسنا على مثل هذا التعامل مع الناس        فل
 ..الحياة فعًال لشعرنا بطعم .. 
 

 ..فكرة 
 ..الطفل طينة لينة نشكلها بحسب تعاملنا معه 

 
 ..العبيد والمماليك  .12

 .. يحسن الدخول إلى قلوبهم بما يناسب εآان 
ا توفي عم النبي         اشتد أذى قريش عليه   .. ρلم

ρ..  
يلتمس من ثقيف النصرة ..  إلى الطائف ρفخرج 

نعة بهم من قومه     ا منه ما ورجا أن يقبلو.. والم
 .. جاءهم به من اهللا تعالى 

 ..خرج إليهم وحده 
ر ثالثة    .. وصل إلى الطائف        د إلى نف وعم

من ثقيف وهم سادة ثقيف وأشرافهم وهم       
ة   وة ثالث يل   .. إخ ا ل بد ي عود .. ع .. ومس

 ..بنو عمرو بن عمير .. وحبيب 
يهم     دعاهم إلى اهللا وآلمهم    .. ρفجلس إل ف

رته عل      ن نص ه م اءهم ل ا ج الم لم ى اإلس
 ..والقيام معه على من خالفه من قومه 

هو يمرط ثياب الكعبة إن آان : فقال أحدهم 
 .. اهللا أرسلك 

ر  ال اآلخ له  : وق دًا أرس د اهللا أح ا وج أم
 غيرك ؟ 

  : - متفلسفًا –أما الثالث فقال 
دًا  ك أب ن  ! واهللا ال أآلم وًال م نت رس ئن آ ل

ول ألنت أعظم خطرًا من أن             ا تق أرد اهللا آم
ولئن آنت تكذب على اهللا ما     .. عليك الكالم   

 .. ينبغي لي أن أآلمك 
ا سمع  يح  εفلم رد القب ذا ال نهم ه ام ..  م ق
 ..وقد يئس من خير ثقيف .. من عندهم 

م قريش بخبر ثقيف معه           نه خاف أن تعل لك
 :فقال لهم .. فيجترئون عليه أآثر 

 .. إذا فعلتم ما فعلتم فاآتموا على 
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم .. فلم يفعلوا 

 ..يسبونه ويصيحون به 
حتى اجتمع عليه الناس وألجئوه إلى حائط        

يعة   ن رب بة ب يعة  .. لعت ن رب يبة ب .. وش
 ..وهما فيه 

ان        ن آ يف مم فهاء ثق ن س نه م ع ع ورج
 ..يتبعه 
د     إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه     ρفعم

.. 
ى   ا يلق ريان م يه وي يعة ينظران إل نا رب واب

 .. سفهاء أهل الطائف من 
ا لقي         بة وشيبة وم يعة عت نا رب ا رآه اب فلم

 ..تحرآت له رحمهما 
ا نصرانيًا يقال له عداس       ًا لهم فدعوا غالم

له خذ قطفًا من هذا العنب فضعه       : وقاال  .. 
بق    ذا الط ي ه ك     .. ف ى ذل ه إل ب ب م اذه ث
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 .. الرجل فقل له يأآل منه 
ه بين  حتى وضع .. وجاء بالعنب   .. ففعل عداس     

 .. آل :  ثم قال له ρيدي رسول اهللا 
د رسول اهللا       ال        ρفم يه وق ده إل " بسم اهللا : "  ي

 ..ثم أآل 
 : نظر عداس إليه وقال 

 .. واهللا إن هذا الكالم ما يقوله أهل هذه البالد 
ومن أهل أي بالد أنت يا عداس ؟  : " ρفقال له 

 " ..وما دينك ؟ 
 .. ل نينوى وأنا رجل من أه.. نصراني : قال 

ال   ن      : " ρفق رجل الصالح يونس ب رية ال من ق
 " ..متى ؟ 

 وما يدريك ما يونس بن متى ؟ : فقال عداس 
 " .. وأنا نبي .. آان نبيًا .. ذلك أخي  : " ρفقال 

ول اهللا   ى رس داس عل ب ع ه ρفأآ بل رأس   يق
 ..ويديه وقدميه 

يهما   ران إل يعة ينظ نا رب دهما .. واب ال أح فق
 ..أما غالمك فقد أفسده عليك : لصاحبه 

ا رجع عداس لسيده     ر    .. فلم يه التأث دا عل د ب وق
 ..  وسماع آالمه εبرؤية رسول اهللا 

ما لك تقبل رأس ! ويلك يا عداس : قال له سيده  
 هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ 

ال    ا سيدي ما في األرض شئ خير من هذا    : فق ي
 ..لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إال نبي .. 
يده  ف ال س ن    : ق رفنك ع داس ال يص ا ع ك ي ويح

 ..فإن دينك خير من دينه .. دينك 
يًا   نا راق ل تعامل يوم أن نجع تطيع نحن ال فهل نس

 مهما آانت طبقاتهم ؟.. مع الجميع 
 ..لمحة 

.. ال على أشكالهم .. عامل البشر على أنهم بشر 
 ..أو وظائفهم .. أو أموالهم 

 
 ..مع المخالفين  .13

ويستميت في ..   يعاملهم بالعدل   ρن  آا.. الكفار  
 .. ويتحمل أذاهم .. سبيل دعوتهم وإصالحهم 

ه  .. آيف ال  .. ويتغاضى عن سوئهم    ال ل د ق وق
ه  ة   : ( رب لناك إال رحم ا أرس ن ؟ ) .. وم ! لم

 ) ..إال رحمة للعالمين .. ( ال ! للمؤمنين ؟

يهود   ال ال ل ح تدئون  .. وتأم ونه ويب يذم
 ..رفق بهم ومع ذلك ي.. بالعداوة 

إن اليهود مروا ببيت    : وعن عائشة قالت       
 :  فقالوا ρالنبي 

 ) ..الموت عليك : أي ( السام عليكم 
 ..وعليكم  : ρفقال 

نعتهم   ا س ة لم م تصبر عائش ت .. فل : فقال
يكم  ام عل يكم .. الس نكم اهللا وغضب عل ولع

.. 
.. عليك بالرفق   .. مهًال يا عائشة     : εفقال  

 ..فحش وإياك والعنف وال
 أو لم تسمع ما قالوا ؟ : فقالت 
ال   ت ؟   : فق ا قل معي م م تس رددت ! أو ل

وال يستجاب لهم فّي .. عليهم فيستجاب لي  
.. 

م  باب  .. نع ة الس ى مقابل ي إل ا الداع م
وأعرض : ( أليس اهللا قد قال له ! بالسباب 

 ) ..عن الجاهلين 
وم       مع أصحابه في غزوة     εخرج  .. وفي ي

.. 
وا ف      ا آان نزلوا في .. ي طريق عودتهم    فلم

 ..واد آثير الشجر 
وا   جر ونام ت الش حابة تح رق الص .. فتف

بل     إلى شجرة فعلق سيفه بغصن من         εوأق
 ..وفرش رداءه ونام .. أغصانها 

رآين     ن المش ل م ان رج ناء آ ذه األث ي ه ف
 .. يتبعهم 

ا رأى رسول اهللا      أقبل يمشي ..  خاليًا εفلم
دوء  يف م   .. به تقط الس ى ال ى حت ن عل
 :وصاح بأعلى صوته .. الغصن 

 من يمنعك مني ؟.. يا محمد 
 

والرجل قائم على    .. εفاستيقظ رسول اهللا      
ه  ده   .. رأس ي ي لتًا ف يف ص تمع .. والس يل

 .. منه الموت 
يدًا εالرسول  يه إال إزار ..  وح يس عل .. ل

 ..نائمون .. أصحابه متفرقون عنه 
ار     وة واالنتص وة الق يش نش رجل يع . .وال
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 من يمنعك مني ؟ من يمنعك مني ؟: ويردد 
 .. اهللا :  بكل ثقة εفقال 

 .. فانتفض الرجل وسقط السيف 
 من يمنعك مني ؟:  والتقط السيف وقال εفقام 

وأخذ يسترحم النبي .. واضطرب  .. فتغير الرجل   
ε ..  آن خير آخذ .. ال أحد : ويقول.. 

 تسلم ؟ : εفقال له 
 ..آون في قوم هم حرب لك ولكن ال أ.. ال : قال 

 !!وأحسن إليه  .. εفعفا عنه 
ومه    ي ق ًا ف رجل ملك ان ال يهم  .. وآ فانصرف إل

 .. فأسلموا .. فدعاهم إلى اإلسالم 
 ..أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم .. نعم 

ان       داء آ داء األل ع األع ى م ل حت ق  ρب ه خل   ل
يم  ه نفوسهم .. عظ وبهم .. آسب ب دى قل .. وه

 ..رهم ودحر به آف
جعلت قريش ..  بدعوته بين الناس εلما ظهر 

 .. تحاول حربه بكل سبيل 
وآان مما بذلته أن تشاور آبارها في التعامل مع  

 ..وتسارع الناس لإليمان به  .. εدعوته 
أنظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر : فقالوا 

وشتت .. فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا 
فليكلمه ولينظر ماذا يرد .. يننا وعاب د.. أمرنا 
 ..عليه 

 ..ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة : فقالوا 
 ..أنت يا أبا الوليد : فقالوا 

 .. وآان عتبة سيدًا حليمًا 
أترون أن أقوم إلى هذا .. يا معشر قريش : فقال 

فأعرض عليه أمورًا لعله أن يقبل منها .. فأآلمه 
 ..بعضها 

 .. با الوليد نعم يا أ: قالوا 
  .. εفقام عتبة وتوجه إلى رسول اهللا 

 ..  جالس بكل سكينة εفإذا .. دخل عليه 
أنت ! يا محمد : قال .. فلما وقف عتبة بين يديه 

 ! خير أم عبد اهللا ؟
 ..تأدبًا مع أبيه عبد اهللا  .. εفسكت رسول اهللا 

 أنت خير أم عبد المطلب ؟ : فقال 
 .. عبد المطلب تأدبًا مع جده .. εفسكت 

فإن آنت تزعم أن هؤالء خير منك : فقال عتبة 

وإن آنت .. فقد عبدوا اآللهة التي ِعْبَت 
فتكلم حتى نسمع .. تزعم أنك خير منهم 

 .. قولك 
ثار عتبة ..  بكلمة εوقبل أن يجيب النبي 

 : وقال 
إنا واهللا ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه 

.. شتت أمرنا و.. فرقت جماعتنا ! !.. منك 
حتى .. وفضحتنا في العرب .. وعبت ديننا 

وأن .. لقد طار فيهم أن في قريش ساحرًا 
واهللا ما ننتظر إال مثل .. في قريش آاهنًا 

أن يقوم بعضنا إلى بعض .. صيحة الحبلى 
 .. بالسيوف حتى نتفانى 

 εوالنبي .. آان عتبة متغيرًا غضبانًا 
 ..ساآت يستمع بكل أدب 

 εبة يقدم إغراءات ليتخلى النبي وبدأ عت
 :فقال .. عن الدعوة 

أيها الرجل إن آنت جئت بالذي جئت به 
جمعنا لك حتى تكون أغنى .. ألجل المال 
 ..قريش رجًال 

عقدنا .. وان آنت إنما بك حب الرئاسة 
 ..ألويتنا لك فكنت رأسًا ما بقيت 

وإن آان إنما بك الباه والرغبة في النساء 
يَّ نساء قريش شئت فلنزوجك فاختر أ.. 

 ..! ! عشرًا 
وان آان هذا الذي يأتيك رئيًا من الجن تراه 

طلبنا لك .. ال تستطيع رده عن نفسك .. 
وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه .. الطب 

فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى .. 
 ..يتداوى منه 

ومضى عتبة يتكلم بهذا األسلوب السيء 
ويعرض عليه عروضًا  .. ε مع رسول اهللا

والنبي عليه الصالة والسالم .. ويغريه 
 ..ينصت إليه بكل هدوء 

.. نساء .. مال .. ملك .. وانتهت العروض 
 !! عالج من جنون 

 ..ينتظر الجواب .. وهدأ .. سكت عتبة 
فرفع النبي عليه الصالة والسالم بصره 

 : إليه وقال بكل هدووووء 
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 أفرغت يا أبا الوليد ؟
لم يستغرب عتبة هذا األدب من الصادق األمين 

 ..نعم : بل قال باختصار .. 
 ..فاسمع مني  : εفقال 
 .. أفعل : قال 

 َتنِزيٌل* حم " بسم اهللا الرحمن الرحيم  : εفقال 
 ُقْرآًنا ُفصَِّلْت آَياُتُه ِآَتاٌب* الرَِّحيِم  الرَّْحَمِن مَِّن

َرِبيًّا  َفَأْعَرَض  َوَنِذيًرا  َبِشيًرا*َيْعَلُموَن  لَِّقْوٍم َع
 .. ) .. َيْسَمُعوَن  َال َفُهْم َأْآَثُرُهْم

يتلوا .. ومضى النبي عليه الصالة والسالم 
 ..اآليات وعتبة يستمع 

ثم اهتز جسمه .. وفجأة جلس عتبة على األرض 
 .. 

 ..واتكأ عليهما .. فألقى يديه خلف ظهره 
ويتلو .. و والنبي يتل.. ويستمع .. وهو يستمع 

.. 
 .. حتى بلغ قوله تعالى 

ِإنْ (  وا  َف لْ  َأْعَرُض َصاِعَقِة   مِّْثَل َصاِعَقًة َأنَذْرُتُكْم َفُق
ادٍ  وَد    َع فانتفض عتبة لما سمع التهديد ) .. َوَثُم

ذاب    ز ووضع يديه على فم رسول اهللا        .. بالع وقف
ε ..  ليوقف القراءة.. 

إلى اآلية حتى انتهى ..  يتلو اآليات εفاستمر 
 ..فسجد .. التي فيها سجدة التالوة 

ونظر إلى عتبة .. ثم رفع رأسه من سجوده 
 سمعت يا أبا الوليد ؟: وقال 
 ..نعم : قال 
 ..فأنت وذاك : قال 

وهم ينتظرونه .. فقام عتبة يمشي إلى أصحابه 
 ..متشوقين 

نحلف : قال بعضهم لبعض .. فلما أقبل عليهم 
الوليد  بغير الوجه الذي ذهب باهللا لقد جاءآم أبو 

 .. به 
ما وراءك يا أبا الوليد : قالوا .. فلما جلس إليهم 

 ؟
ورائي أني واهللا سمعت قوًال ما سمعت : فقال 

.. وال السحر .. واهللا ما هو بالشعر .. مثله قط 
 .. وال الكهانة 

خلوا .. أطيعوني واجعلوها بي : يا معشر قريش 

فواهللا .. و فيه بين هذا الرجل وبين ما ه
 ..ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم 

" قرأ بسم اهللا الرحمن الرحيم ! ! يا قوم 
حتى بلغ " تنزيل من الرحمن الرحيم * حم 

فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد : " 
وناشدته الرحم .. فأمسكته بفيه " وثمود 

وقد علمتم أن محمدًا إذا قال .. أن يكف 
فخفت أن ينزل بكم العذاب .. ب شيئًا لم يكذ

.. 
وقومه .. ثم سكت أبو الوليد قليًال متفكرًا 

 ..واجمون يحدون النظر إليه 
وإن عليه .. واهللا إن لقوله لحالوة : فقال 

وإن أسفله .. وإن أعاله لمثمر .. لطالوة 
وإنه .. وإنه ليعلو وما يعلى عليه .. لمغدق 

 .. وما يقول هذا بشر.. ليحطم ما تحته 
 ..وما يقول هذا بشر 

 ..شعر .. هذا شعر يا أبا الوليد : قالوا 
.. واهللا ما رجل أعلم باألشعار مني : فقال 

وال .. وال أعلم برجزه وال بقصيده مني 
واهللا ما يشبه هذا الذي .. بأشعار الجن 

 .. يقول شيئًا من هذا 
ومضى عتبة يناقش قومه في أمر رسول 

ة لم يدخل في صحيح أن عتب .. εاهللا 
 ..لكن نفسه النت للدين .. اإلسالم 

ومهارة .. فتأمل آيف أثر هذا الخلق الرفيع 
ه من أشد             بة مع أن حسن االستماع في عت

 ..األعداء 
 ..وفي يوم آخر 

ريش   تمع ق ن  .. تج ين ب تدبون حص فين
ي   نذر الخزاع حابي   .. الم و الص و أب وه

 .. الجليل عمران بن حصين 
نقاش الن     بونه ل بي عليه الصالة والسالم    ينت
 ..ورده عن دعوته 

ي    ى النب ران عل و عم دخل أب وله εي  وح
حابه  ريش     .. أص ردده ق ا ت يه م ردد عل في

ًا  نا  .. دوم رقت جماعت ملنا  .. ف تت ش .. ش
 .. ينصت بلطف εوالنبي 

 .. بكل أدب εقال له .. حتى إذا انتهى 
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 ..أفرغت يا أبا عمران 
 ..نعم : قال 
 ..  أسألك عنه فأجبني عما: قال 
 ..أسمع .. قل : قال 

 آم إلهًا تعبد اليوم ؟.. يا أبا عمران  : εفقال 
ال    وواحدًا في .. ستة في األرض    ..!! سبعة   : ق

 ..!!السماء 
 فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟: قال 
 ..الذي في السماء : قال 

ال    يا حصين أما إنك لو أسلمت :  بكل لطف     εفق
 ..علمتك آلمتين ينفعانك 

 ..فما آان من حصين إال أن أسلم في مكانه فورًا 
ال      م ق ا رسول اهللا     : ث علمني الكلمتين اللتين   .. ي
 .. وعدتني 

ال  ل  : εفق ي رشدي : ق م ألهمن ي .. الله وأعذن
 ..من شر نفسي 

تعامل الراقي            ذا ال ا أروع ه وشدة تأثيره ! آآآه م
 ..في الناس عند مخالطتهم 
تعامل اإلسالمي     ذا ال يد في دعوة   وه الدعوي يف

 ..الكفار وجذبهم إلى الخير 
سافر أحد الشباب للدراسة في ألمانيا فسكن في         

ان يسكن أمامه شاب ألماني ، ليس       .. شقة   وآ
 ..بينهما عالقة ، لكنه جاره 

وآان موزع الجرائد يضع    .. سافر األلماني فجأة    
ه  ند باب وم ع ل ي ريدة آ ى .. الج به صاحبنا إل انت

فعلم أنه مسافر .. سأل عن جاره .. ئد آثرة الجرا
.. 

ي درج خاص    رائد ووضعها ف ـمَّ الج ار .. َل وص
 ..يجمعها آل يوم ويرتبها 

ة     هرين أو ثالث د ش احبه بع ع ص ا رج لم .. لم س
نأه بسالمة الرجوع      يه وه ثم ناوله الجرائد .. عل

ه .. ال ل ال  : وق تابع لمق ك م يت أن أو .. خش
 .. ال يفوتك ذلك فأردت أن.. مشترك في مسابقة 

: فقال .. نظر الجار إليه متعجبًا من هذا الحرص 
 هل تريد أجرًا أو مكافأة على هذا ؟

ديننا يأمرنا باإلحسان لكن .. ال : قال صاحبنا 
وأنت جار فال بد من .. إلى الجار 

 اإلحسان إليك 

م ما زال صاحبنا محسنًا إلى ذلك الجار     .. ث
 ..حتى دخل في اإلسالم 

أن .. اهللا هي المتعة الحقيقية بالحياة هذه و 
تتعبد هللا بكل   .. تشعر أنك رقم على اليمين        

 ..شيء حتى بأخالقك 
ن     ار ع ن الكف رة م دادًا آبي دَّ أع م ص وآ
ن    ريق م امالت ف الم تع ي اإلس ول ف الدخ

م  لمين معه اًال .. المس يظلمونهم عم .. ف
 ..ويؤذونهم جيرانًا .. ويغشونهم متسوقين 

 ..  من جديد معهم فهلمَّ نبدأ
 

 ..إضاءة 
 .. خير الداعين من يدعو بأفعاله قبل أقواله 

 
 !!الحيوانات  .14

ه      نة ديدن ارات الحس ارت المه ن ص .. م
ه     ه وعقل الط دم بع يخ ى ط ولت إل ال .. تح

 ..ينفك عنه أبدًا 
نًا رفيقًا متحمًال عطوفًا          نًا هي ًا لي تجده دائم ف

د   ..  ل أح ع آ يوانات  .. م ع الح ى م .. حت
 .. الجمادات و

ول اهللا  ان رس فر ρآ ي س ق ..  ف فانطل
 .. ليقضي حاجته 

.. فرأى بعض الصحابة ُحمرة معها فرخان       
 .. فجاءت الحمرة .. فأخذ بعضهم فرخيها 

 .. فجعلت تحوم حولهم وترفرف بجناحيها 
ي    اء النب ا ج ا εفلم ى  ..  ورآه تفت إل ال

 :أصحابه وقال 
 .. ليها من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إ

ر   وم آخ ي ي د  ρرأى .. وف ل ق رية نم   ق
 .. أحرقت 

 من أحرق هذه ؟ : فقال 
 ..أنا : قال بعض أصحابه 

ال     ال ينبغي أن ُيعذب بالنار إال  : فغضب وق
 .. رب النار 

أنه إذا توضأ وأقبلت    ..   من رأفته     ρوآان  
 ..إليه هرة 

اء   ا اإلن أ .. فتشرب .. أصغى له م يتوض ث
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 .. بفضلها 
ومًا على رجل ملقيًا شاة على األرض         ρ  ومرّ    ي

وقد وضع رجله على صفحة عنقها ممسكًا لها .. 
يذبحها    وهي تلحظ إليه     .. وهو يحد شفرته       .. ل
 .. ببصرها 
ب  ا رآه ρفغض ال ..  لم تها  : وق ريد أن تمي أت

 موتتين ؟ هال حددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟ 
منهما وقد رآب آل .. ومر يومًا برجلين يتحدثان 

 .. على بعيره 
رين     م البعي ا رح ا رآهم تخذ  .. فلم ى أن ت ونه

دواب آراسي      رآب البعير إال وقت    .. ال يعني ال ت
ط  زل ودعه .. الحاجة فق تهت حاجتك فان إذا ان ف

 ..يرتاح 
 ..  عن وسم الدابة في الوجه ρونهى 

 ..ومن أطرف ما ذآر 
 .. ناقة تسمى العضباء ρأنه آان للنبي 

راً  م إن نف ٍل    ث ى إب اروا عل رآين أغ ن المش  م
 ..آانت ترعى في أطراف المدينة .. للمسلمين 

 ..وآانت العضباء فيها .. فذهبوا بها 
رأة من المسلمين      واستاقوها معهم .. وأسروا ام

.. 
 ..بالمرأة واإلبل .. وهرب المشرآون 

ريق    ناء الط زلوا أث وا إذا ن ل  .. وآان وا اإلب أطلق
 ..ترعى حولهم 

زلوا م ناموا  فن زًال ف يل   .. ن رأة بالل ت الم فقام
 .. لتهرب منهم 

داها  رآب إح ل لت ى اإلب بلت إل ا .. فأق ت آلم فجعل
فتترآه خوفًا .. أتت على بعير رغا بأعلى صوته    

 ..من استيقاظهم 
 ..وجعلت تمر على اإلبل واحدًا واحدًا 

باء     ى العض ت عل ى أت ة   .. حت إذا ناق رآتها ف فح
ة   ول مجرس رآبتها ا.. ذل رأة ف تها  .. لم م وجه ث

فلما .. فانطلقت العضباء مسرعة .. نحو المدينة   
 :فقالت .. اشتد فرحها .. شعرت المرأة بالنجاة 

ذرًا  يَّ ن ك عل م إن ل يها أن .. الله ي عل إن أنجيتن
 ..!!أنحرها 

نة       رأة إلى المدي فعرف الناس ناقة  .. وصلت الم
  .. εالنبي 

ناقة   تها ومضوا بال ي بي رأة ف زلت لم ى ن  إل
  .. εالنبي 

 !!فجاءت المرأة تطلب الناقة لتنحرها 
ال  زيتيها   : εفق ا ج ئس م ا .. ب ئس م أو ب

 !!إن أنجاها اهللا عليها لتنحرنها .. جزتها 
م قال     ال وفاء لنذر في معصية اهللا    : " ρث

 " .وال فيما ال يملك ابن آدم 
 –فلماذا ال تحول مهاراتك في التعامل 

 إلى سجية –رم آالرفق والبشر والك
مع آل شيء .. تالزمك على جميع أحوالك 

حتى الجمادات واألشجار .. تتعامل معه 
 !!.. 

ي   ان النب ة   ρآ وم الجمع وم ي ند ..  يق فيس
جد        ي المس وب ف ذع منص ى ج ره إل ظه

ناس      يخطب ال فقالت امرأة من األنصار    .. ف
 : 

ول اهللا  ا رس د  .. ي يئًا تقع ك ش ل ل أال أجع
 .. ًا نجارًا فإن لي غالم.. عليه 
 .. إن شئت : قال 

 .. فعملت له المنبر 
ا آان يوم الجمعة        على ρصعد النبي .. فلم
 ..المنبر الذي صنع له 

د      ا قع خار الجذع  ..  على ذلك المنبر       ρفلم
ثور    وار ال نخلة   .. آخ احت ال ى .. وص حت

 .. وارتج المسجد .. آادت أن تنشق 
ي  زل النب يه ρفن ذع إل ت ..  فضم الج فجعل

ذي ُيسّكت حتى            ين الصبي ال ئن أن نخلة ت ال
 ..استقرت 
ال      م ق ذي نفس محمد بيده        : ( ρث ا و ال أم

وم   ..  ى ي ذا إل ا زال هك زمه لم م ألت و ل ل
 .. ) ..القيامة 

 
 ..إشارة 

لكن ذلك ال يفتح المجال .. اهللا آّرم اإلنسان 
 ..له الضطهاد بقية المخلوقات 

 
  طريقة لكسب قلوب الناس100 .15

 .. هم يتفنن في صيد ما يريد آل صاحب
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ته       ه وتنمي ي جمع نن ف ال يتف ق الم .. عاش
 .. ويحرص على تعلم مهارات التجارة والربح 

ناس      طياد ال ي اص نن ف ائية تتف نوات الفض الق
تجددة      اليب الم يار األس رامج واخت نويع الب .. بت

ذب     ارات تج ى مه رامج عل ي الب دريب مقدم وت
 ..الناس لمتابعتها 
ك   ثل ذل ل م روءة   وق الم المق ائل اإلع ي وس .. ف

 ..والمسموعة 
ت       واء آان تلفة س ائع المخ روجو البض ثله م وم

 ..حالًال أم حرامًا 
آلهم يحرصون على إتقان المهارات التي تفيدهم     

 ..في مجالهم الذي يحبونه 
وآسب القلوب فن من الفنون له طرقه وأساليبه         

.. 
ًال     ون رج يه أربع ًا ف ت مجلس ك دخل ب أن .. ه

 ..رت بالناس تصافحهم فمر
.. فاألول مددت يدك إليه مسلمًا فناولك طرف يده 

 ..أهًال .. أهًال : وقال ببرود 
ي    ديث جانب غوًال بح ان مش ي آ ه .. والثان ففاجأت

الم   افحك دون أن  .. بالس ًا وص رود أيض رد بب ف
 ..ينظر إليك 

تحدث بهاتفه      ان ي ثالث آ فمد يده إليك دون .. وال
تلفظ بكلمة ت   أو يبدي لك أي اهتمام .. رحيب أن ي

.. 
.. فلما رآك مقبًال قام مستعدًا للسالم .. أما الرابع 

ة    ر البشاش م وأظه نه ابتس نك بعي تقت عي ا ال فلم
 ..بلقياك 

وأنت ال  .. واحتفى بقدومك   .. وصافحك بحرارة     
 !!تعرفه وال يعرفك 

 ..وجلست .. ثم أآملت سالمك على الناس 
يك     اهللا عل نجذب نحو ذلك    أال تشعر  ! ب بك ي أن قل
 الشخص ؟

وال تدري .. وأنت ال تعرفه .. ينجذب إليه .. بلى 
ومع .. وال تعلم وظيفته وال مرآزه    .. عن اسمه    

بك      لب قل تطاع أن يس ك اس ه  .. ذل وال .. ال بمال
وإنما بمهارات  .. وال بحسبه ونسبه      .. بمنصبه   

 ..تعامله 
ال وال  وة وال بالم ب بالق وب ال تكس  إذن القل

ال وال بالوظيفة       ا تكسب بأقل    .. بالجم وإنم
هل   ك وأس ن ذل ن  .. م يل م ك فقل ع ذل وم

 ..يستطيع آسبها 
يب       ية أص ي الكل ي ف د طالب ر أن أح أذآ

ي   رض نفس ن    .. بم عبًا م وعًا ص ان ن آ
 ..االآتئاب 

يًا       بًا عال غل منص ابطًا يش ده ض ان وال .. آ
جاء مرارًا إلى الكلية وقابلني وتعاوّنا على      

 ..بنه عالج ا
رًا     أراه قص يانًا ف تهم أح ى بي ب إل نت أذه آ

وأرى مجلس األب مليئًا بالضيوف     .. منيفًا  
 .. ال تكاد تجد فيه مكانًا فارغًا .. 

رجل   ذا ال ناس له بة ال ن مح نت أعجب م آ
 ..وإقبالهم عليه 

 .. مضت سنوات وتقاعد األب من منصبه 
رًا    يه زائ بت إل ر  .. فذه ت القص م .. دخل ث

ر من خمسين        دلفت إلى      يه أآث المجلس وف
يًا  رجل   .. آرس س إال ال ي المجل م أر ف فل

رنامجًا في التلفاز        تابع ب وخادمًا يخدمه  .. ي
 ..جلست معه قليًال .. بالقهوة والشاي 

ا خرجت جعلت أتذآر حاله لما آان في       فلم
ته  ه اآلن  .. وظيف ان   .. وحال ذي آ ا ال م

 يجمع الناس فيما مضى ؟ 
م يلتمون عليه مؤانسين ما الذي آان يجعله

 !متحببين ؟
ناس    م يكسب ال رجل ل ندها أن ال ت ع أدرآ

ه     ن تعامل ه وحس ه ولطف ا .. بأخالق وإنم
 .. آسبهم بمنصبه ووجاهته وسعة عالقاته 

 ..فلما زال المنصب زالت معه المحبة 
وتعامل مع الناس .. فخذ من صاحبنا درسًا 

ك   بونك لشخص م يح ارات تجعله .. بمه
ثك وابتسامتك ورفقك وحسن     يحبون أحاد   ي

.. يحبون تغاضيك عن أخطائهم     .. معشرك   
 ..ووقوفك معهم في مصائبهم 

 !!ال تجعل قلوبهم معلقة بكرسيك وجيبك 
ام      ال والطع ر ألوالده وزوجته الم ذي يوف ال

وبهم          م يكسب قل ا آسب  .. والشراب ل وإنم
 ..بطونهم 
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وال   ه األم ى أهل دق عل ذي يغ وء .. وال ع س م
إنما آسب جيوبهم .. لم يكسب قلوبهم    . .التعامل  

.. 
ابًا تقع له مشكلة              ذلك ال تستغرب إذا وجدت ش ل

.. فيشكوها إلى صديق أو إمام مسجد أو مدرس       
اه   رك أب به    .. ويت ب قل م يكس م  .. ألن األب ل ول

نهما   ب .. يحطم األسوار بي ذا القل نما آسب ه بي
 !!وربما آسبه عدو حاقد .. مدرس أو صديق 

 .. مهم وأمر آخر
ناس إذا دخل مجلسًا           أال تالحظ معي أن بعض ال

ان يجلس       .. مزدحمًا    ثًا عن مك تلفت باح وجعل ي
يه    رأيت الجالسين يتسابقون عليه آل يناديه  .. ف

 لماذا؟!.. ليجلس بجانبه 
اء   ى عش ومًا إل يت ي ل دع نظام .. ه ان ب ( وآ

توح     يه المف بحيث إن آل شخص يأخذ    ) .. البوف
بق وي ي ط ه ف اوالت  طعام دى الط ى إح جلس عل

رية    ر بعض الناس ما إن يمأل طبقه     .. الدائ م ت أل
يرون     ناس يش ن ال دد م تهافت ع ى ي ام حت بالطع

 ..ليجلس معهم .. إليه بوجود مكان فارغ 
نما آخر يمأل طبقه بالطعام           ويتلفت وال أحد   .. بي

يه   بل عل ناديه أو يق ى  .. ي دماه إل وقه ق ى تس حت
 .. إحدى الطاوالت 

 ..  حرص الناس على األول دون الثاني لماذا
أال تشعر أن بعض الناس تقبل عليه القلوب أينما 

ان    ده مغناطيس يجذبها به جذبًا          .. آ أن في ي وآ
!! 

بًا    آيف استطاع هؤالء جميعا آسب الناس        ! عج
 !؟

ا الشخص أن يصيد          ية يستطيع به ا طرق ذآ إنه
 .. بها القلوب 

 
 ..قرار 

وآسب .. خرين قدرتنا على أسر قلوب اآل
تمنحنا جانبًا آبيرًا من المتعة .. محبتهم الصادقة 

 ..بالحياة 
 

 ..لوجه اهللا .. أحسن النية .16
ل بعض األشخاص   اليب تعام ل أس ت أتأم .. جعل

نين   م س ت  .. وعشت معه ي رأي ر أن ال أذآ
امة  نهم ابتس ة  .. م ى مجامل ل وال حت ب

أو تفاعل مع متحدث  .. بضحك على طرفة      
ن أ..  نت أظ ذا وال  آ ئوا هك م نش نه

 ..يستطيعون غيره 
نة     واطن معي ي م رؤيتهم ف أت ب م تفاج .. ث

 من األغنياء وأصحاب    –ومع بعض الناس    
 يحسنون الضحك والتلطف    –النفوذ تحديدًا   

.. 
.. فأدرآت أنهم ما يفعلون ذلك إال لمصلحة      

 ..فيفوتهم بذلك أجر عظيم 
ه   ى بأخالق بد هللا تعال ؤمن يتع إذن الم

ارات  ه ومه ناس .. تعامل يع ال ع جم ال .. م
وال ألجل أن يمدحه   .. ألجل منصب أو مال      

ناس    وال ألجل أن يزوج أو يسلف ماًال       .. ال
 ..وإنما ليحبه اهللا ويحببه إلى خلقه .. 

م   بادة .. نع ق ع ن الخل ر حس ن اعتب .. م
ي    ع الغن ارات م ن المه تعامل بأحس ار ي ص

 ..والمدير والفراش .. والفقير 
ررت ي  و م نس  ل كين يك ل مس ومًا بعام

ومد يده إليك ؟ ودخلت يومًا آخر .. الشارع 
ده    د ي ر فم ئول آبي ى مس ا  .. عل ل هم ه
ا  تفائك بهم ي اح اويان ؟ ف وتبسمك .. متس

 وبشاشتك ؟
 !!ال أدري 

ا رسول اهللا       ا عنده متساويين في   εأم  فكان
 .. االحتفاء والنصح والشفقة 

يه    ر عل زدريه وتتكب ن ت ل م دريك لع ا ي  وم
ن    لء األرض م ن م رًا م ند اهللا خي ون ع يك

 ..مثل الذي تكرمه وتقبل عليه 
ال  ي      ( εق ربكم من ي وأق بكم إل ن أح إن م

ًا  يامة أحاسنكم أخالق وم الق ًا ي  )15() مجلس
.. 

يس     بد ق ن ع ج ب ال لألش يك : ( وق إن ف
 ) .. لخصلتين يحبهما اهللا ورسوله 

لتان  ا الخص ا هم يل : فم يام الل يام ! ق ص

                                                
  رواه الترمذي ( 15 )  
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 ..؟ النهار 
ما هما يا رسول اهللا : وقال  ..  τ استبشر األشج

) واألناة  .. الحلم ( ؟ فقال عليه الصالة والسالم 
 ..)16( 

البر حسن الخلق : ( فقال ..   عن البر ؟ ρوسئل  
 .. ()17(  

ناس الجنة فقال          دخل ال ا ي ر م : ( وسئل عن أآث
  )18() ..تقوى اهللا وحسن الخلق 

ن إيمانًا أحاسنهم أخالقًا أآمل المؤمني : ( ρوقال 
الموطؤون أآنافًا الذين يألفون ويؤلفون وال خير   

  )19() .. فيمن ال يألف وال يؤلف 
ال    ا شيء أثقل في الميزان من حسن     : ( εوق م
  )20() ..الخلق 
ال    بلغ بحسن خلقه درجة         : ( ρوق رجل لي إن ال

  )21() ..قائم الليل وصائم النهار 
ه ربح في ا       دارين  ومن حسن خلق وإن شئت .. ل

  .. τفانظر إلى أم سلمة 
د جلست مع رسول اهللا         فتذآرت اآلخرة    .. ρوق

 .. وما أعد اهللا فيها 
المرأة يكون لها زوجان    .. يا رسول اهللا    : فقالت  

 .. وماتا .. فإذا ماتت .. في الدنيا 
فلمن .. فإذا ماتت وماتا ودخلوا جميعًا إلى الجنة 

 تكون ؟
ال ؟ ت      اذا ق يامًا ؟ أم ألآثرهما      فم كون ألطولهما ق

 .. صيامًا ؟ أم ألوسعهما علمًا ؟ آال 
 .. تكون ألحسنهما خلقًا : وإنما قال 

يه  .. فعجبت أم سلمة   ال عل ا رأى دهشتها ق فلم
 : الصالة والسالم 
اااا أم سلمة       ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا    .. ي

 ..واآلخرة 
 ..نعم ذهب بخيري الدنيا واآلخرة 

                                                
  رواه أحمد ( 16 )  

  رواه مسلم ( 17 )  

  رواه الترمذي ( 18 )  

  رواه الترمذي ( 19 )  

  رواه البخاري في األدب المفرد ( 20 )  

  رواه الترمذي ( 21 )  

ه من محبة          أم  ا يكون ل يا فهو م ر الدن ا خي
وأما خير اآلخرة فهو ما .. في قلوب الخلق 

 ..يكون له من األجر العظيم 
ومهما أآثر اإلنسان من األعمال الصالحات    

ا قد تفسد عليه إذا آان سيء الخلق   ..  فإنه
 .. 

 ..   حاُل امرأة ρُذآر للنبي 
دق     وم وتتص لي وتص ا تص ه أنه ر ل وذآ

رانها بلسانها        ل.. وتفعل    ؤذي جي نها ت ..( ك
 ) ..يعني سيئة الخلق 

 ) ..هي في النار   : ( ρفقال 
 ..  األسوة الحسنة ρوقد آان النبي 

يد   ق حم ل خل ي آ ناس  .. ف رَم ال ان أآ .. آ
 .. وأحلَمهم .. وأشجَعهم 

 ..آان أشدَّ حياًء من العذراء في خدرها 
نًا صادقًا  ان أمي ذلك .. آ ار ب ه الكف يشهد ل

 ..والفساُق قبل الصالحين .. قبل المؤمنين 
ة   ت خديج ى قال يه   τحت زل عل ا ن أول م

 :قالت .. لما رأت تغير حاله .. الوحي 
 ) ..لمـــاذا ؟؟ .. ( واهللا ال يخزيك اهللا أبدًا 

 .. إنك لتصل الرحم 
 .. وتحمل الكل 

 .. وتكسب المعدوم 
 .. وتقري الضيف 

 .. وتعين على نوائب الحق 
 .. ق الحديث وتصد

 .. وتؤدي األمانة 
وم      ى ي تلوه إل ناء ن يه ث ى اهللا عل ل أثن ب

) وإنك لعلى خلق عظيم  : ( فقال  .. القيامة  
.. 

 .. خلَقه القرآن  ρوآان 
ه القرآن       م خلق وأحسنوا إن ( فإذا قرأ   .. نع

نين   ب المحس ن ) .. اهللا يح م .. أحس نع
غير   ر والص ى الكبي ن إل ي .. أحس والغن

ر    ..  إلى شرفاء الناس ووضعائهم   ..والفقي
 ..وآبارهم وصغارهم 
ول اهللا     وا َواْصَفُحوا  : ( وإذا سمع ق ) َفاْعُف

 ..عفا وصفح .. 
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ال  نًا   : ( وإذا ت ناس حس وا لل م ) .. وقول تكل
 ..بأحسن الكالم 

 .. ومنهجه منهُجنا ..   قدوتنا ρفمادام أنه 
.. آيف آان يتعامل مع الناس      .. ρتأمل حياته     

 ..ويتحمل أذاهم .. ف آان يعالج أخطاءهم آي
 ..وينصب لدعوتهم .. آيف آان يتعب لراحتهم 

كين      ة مس ي حاج عى ف راه يس يومًا ت ومًا .. ف وي
 ..يفصل خصومة بين المؤمنين 

 ..ويومًا يدعو الكافرين 
نه    رت س ى آب ه  .. حت فت  .. ورق عظم ووص
 : عائشة حاله فقالت 

ي      الة النب ُر ص ان أآث دما  ρآ ًا     بع ر جالس ( آب
 ) ..لمـــاذا ؟؟ 

 ..حطمه الناس .. نعم .. بعدما حطمه الناس 
تعبت في ***    وإذا آانت النفوس آبارًا      
 مرادها األجسام

غ من حرصه        ل بل أنه ..   على الخلق الحسن    ρب
اللهم آما أحسنت َخْلقي  ( –آان يدعو اهللا فيقول 

  ..)22() فأحسن ُخلقي 
ول  ان يق ي ألحسن األخالق ال الل: ( وآ م أهدن ه

ت، وأصرف عني سيئها ال       يهدي ألحسنها إال أن
  )23() يصرف عني سيئها إال أنت 

 ..  في أخالقه ρفنحن نحتاج إلى أن نقتدي به 
 .. مع المسلمين لكسبهم ودعوتهم 

 ..بل ومع الكافرين ليعرفوا حقيقة اإلسالم 
 

 ..إشارة 
مع لتكون مهارات تعاملك .. أحسن النية 

 ..اآلخرين عبادة تتقرب بها إلى اهللا 
 

 !!استعمل الطُّعم المناسب  .17
ناس بطبيعتهم يتفقون في أشياء آلهم يحبونها          ال

 .. ويفرحون بها 
 .. ويتفقون في أشياء أخرى آلهم يكرهونها 

ا    رح به ن يف نهم م ياء م ي أش تلفون ف .. ويخ

                                                
  رواه أحمد ( 22 )  

  رواه مسلم ( 23 )  

 ..ومنهم من يستثقلها 
ناس يحبون التبسم في وجوهه       .. م فكل ال

 ..ويكرهون العبوس والكآبة 
ك     ب ذل ى جان نهم إل ب   .. لك ن يح نهم م م

 ..ومنهم من يستثقله .. المرح والمزاح 
ناس ويدعونه           زوره ال نهم من يحب أن ي م

 ..ومنهم االنطوائي .. 
رة الكالم        نهم من يحب األحاديث وآث .. وم

 ..ومنهم من يبغض ذلك 
ق        ن واف رتاح لم ب ي ي الغال د ف ل واح وآ

فلماذا ال توافق طباع الجميع عند   .. ه  طباع
وتعامل آل واحد بما يصلح له .. مجالستهم 

 ليرتاح إليك ؟ 
ب  ر بجان قرًا يطي ًال رأى ص روا أن رج ذآ

آيف يطير ملك الطيور     .. فعجب   !! غراب   
فجزم أن بينهما شيئًا مشترآًا    !! مع غراب    

 ..جعلهما يتوافقان 
ره   بعهما ببص ل يت ن  .. فجع با م ى تع حت

ا      إذا آلهم ى األرض ف ا عل ران فحط الطي
 !!أعرج 

كوت وال     ر الس اه يؤث ولد أن أب م ال إذا عل ف
فليتعامل معه بمثل ذلك .. يحب آثرة الكالم     

 ..ليحبه ويأنس بقربه 
وإذا علمت الزوجة أن زوجها يحب المزاح    

تمازحه  ..  ك .. فل د ذل ه ض ت أن إن علم ف
 ..فلتتجنب 

ع   خص م ل الش ند تعام ك ع ثل ذل ل م  وق
 ..أو إخوانه .. أو جيرانه .. زمالئه 

 سب الناس طبعًا واحدًا فلهم ال تح
 طبائع لست تحصيهن ألوان

الحة    وزًا ص ر أن عج د  –أذآ ي أم ألح  وه
 آانت تمدح أحد أوالدها آثيرًا        –األصدقاء   

ا       ..  ا أو تحدث معه رتاح إذا زاره مع .. وت
ية أوالدها يبرون بها ويحسنون إليها     أن بق

 ..بها مقبل على ذاك الولد لكن قل.. 
ه  .. آنت أبحث عن السّر     ى جلست مع حت
المشكلة : فقال لي .. مرة فسألته عن ذلك    

ي    يعة أم رفون طب ي ال يع إذا .. أن إخوان ف
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 ..جلسوا معها صاروا عليها ثقالء 
بًا        ه مداع وهل اآتشف معاليكم طبيعتها     : فقلت ل

!!.. 
 .. سأخبرك بالسّر .. نعم : ضحك صاحبي وقال 
ز        ية العجائ تحب الحديث حول النساء   .. أمي آبق

ت    زوجت وطلق ن ت بار م ناء  .. وأخ دد أب م ع وآ
ة    ر    .. فالن ومتى تزوج فالن فالنة ؟ .. وأيهم أآب

 .. وما اسم أول أوالدهما 
إلى غير ذلك من األحاديث التي أعتبرها أنا غير           

يدة  رارها    .. مف ي تك عادتها ف د س نها تج .. لك
ألننا لن  .. لمعلومات التي تذآرها    وتشعر بقيمة ا   

تاب ولن نسمعها في شريط      رأها في آ وال .. نق
 !!  في شبكة اإلنترنت – قطعًا –تجدها 

م         ا ل ا تأتي بم نها أنه ا أسألها ع فتشعر أمي وأن
ون   ه األول أت ب ط  .. ي رح وتنبس إذا .. فتف ف

.. جالستها حرآت فيها هذه المواضيع فابتهجت         
  ..ومضى الوقت وهي تتحدث

بار   ذه األخ ماع ه تحملون س ي ال ي .. وإخوان
ا   بار ال تهمه غلونها بأخ تثقل .. فيش ي تس وبالتال

 !! وتفرح بي .. مجلسهم 
 ..هذا آل ما هنالك 

ك     ن أمام يعة م رفت طب ت إذا ع م أن اذا .. نع وم
 ..استطعت أن تأسر قلبه .. يحب وماذا يكره 

مع الناس وجد    .. εومن تأمل في تعامل النبي           
ع  أن ا يتناسب م ل شخص بم ل مع آ ان يعام ه آ

 ..طبيعته 
دة        ل واح ل آ ان يعام ه آ ع زوجات ه م ي تعامل ف

 ..باألسلوب الذي يصلح لها 
ان يمزح  .. عائشة آانت شخصيتها انفتاحية        فك

 ..ويالطفها .. معها 
ي سفر     ه مرة ف ين  .. ذهبت مع وا راجع ا قفل فلم

 : للناس εقال .. واقتربوا من المدينة 
 ..  عنا تقدموا

 .. حتى بقي مع عائشة .. فتقدم الناس عنه 
 ..نشيطة البدن .. وآانت جارية حديثة السن 

ال  م ق يها ث تفت إل ابقك : فال ى أس ْي حت .. تعال
 ..حتى سبقته .. ورآضت ورآضت .. فسابقته 

 ..   في سفر ρخرجت معه .. وبعدها بزمان 

منت  رت وس دما آب م .. بع ت اللح وحمل
 .. وبدنت 

 .. فتقدموا .. تقدموا :   للناس ρل فقا
ة  ال لعائش م ق ابقك  : ث ى أس ْي حت .. تعال

 .. فسبقها .. فسابقته 
 ..فلما رأى ذلك 

ويقول .. جعل يضحك ويضرب بين آتفيها        
 ..هذه بتلك .. هذه بتلك : 

تعامل مع خديجة تعامًال آخر         ان ي نما آ .. بي
رة    ي السن بخمس عش ره ف ت تكب د آان فق

 .. سنة 
فلم .. آان يراعي ذلك ..  مع أصحابه    حتى 

د            رة عباءة خال ا هري ولم يعامل .. يلبس أب
 ..أبا بكر آما يعامل طلحة 

.. وآان يتعامل مع عمر تعامًال خاصًا 
 ..ويسند إليه أشياء ال يسندها إلى غيره 

 وقد خرج مع أصحابه إلى بدر εانظر إليه 
.. 

عرف أن رجاًال .. فلما سمع بخروج قريش 
قريش سيحضرون إلى ساحة المعرآة من 

ولن يقع منهم قتال على المسلمين .. آرهًا 
.. 

إني قد عرفت :  في أصحابه وقال εفقام 
رجاًال من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا 

 .. ال حاجة لهم بقتالنا .. آرهًا 
فمن لقي منكم أحدًا من بني هاشم فال يقتله 

 .. 
 .. قتله ومن لقي أبا البختري بن هشام فال ي

ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم 
فإنه إنما خرج ..  فال يقتله εرسول اهللا 

 ..مستكرهًا 
.. وقيل إن العباس آان مسلمًا يكتم إسالمه 

فلم  .. εوينقل أخبار قريش إلى رسول اهللا 
ولم ..  أن يقتله المسلمون εيحب النبي 

 ..يحب آذلك أن يظهر أمر إسالمه 
ة أول معرآة تقوم بين آانت هذه المعرآ

 .. المسلمين وآفار قريش .. الفريقين 
فهم لم .. وآانت نفوس المسلمين مشدودة 
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وسيقاتلون أقرباء وأبناء وآباء  .. يستعدوا لقتال 
.. 

 .. يمنعهم من قتل البعض εوهذا رسول اهللا 
.. وآان عتبة بن ربيعة من آبار آفار قريش 

 ..ومن قادة الحرب 
مع  .. حذيفة بن عتبة بن ربيعة وآان ابنه أبو 

 : بل قال .. فلم يصبر أبو حذيفة .. المسلمين 
! !   أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس 

 ..واهللا لئن لقيته أللحمنه بالسيف 
فالتفت النبي عليه  .. εفبلغت آلمته رسول اهللا 

فإذا حوله أآثر من ثالثمائة .. الصالة والسالم 
 .. بطل 
ولم يلتفت إلى ..  نظره فورًا إلى عمر فوجه
 : وقال .. غيره 

أيضرب وجه عم رسول اهللا .. يا أبا حفص 
 !بالسيف ؟
واهللا إنه ألول يوم آناني فيه رسول : قال عمر 

 .. بأبي حفص εاهللا 
ويعلم أنهم في  .. εوآان عمر رهن إشارة النبي 

ساحة قتال ال مجال فيها للتساهل في التعامل مع  
أو يعترض أمام الجيش .. خالف أمر القائد من ي

 .. 
يا رسول اهللا : فاختار عمر حًال صارمًا فقال 

 .. دعني فألضرب عنقه بالسيف 
ورأى أن هذا التهديد آاف في  .. εفمنعه النبي 

 ..تهدئة الوضع 
فكان بعدها ..  رجًال صالحًا τآان أبو حذيفة 

ت ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قل: يقول 
وال أزال منها خائفًا إال أن تكفرها عني .. يومئذ 

  ..τفقتل يوم اليمامة شهيدًا .. الشهادة 
ر  ذا عم ان .. ه ي  εآ ال الت نوع األعم م ب  يعل

يه      فليس األمر متعلقًا بجمع صدقات   .. يسندها إل
.. وال بتعليم جاهل .. وال بإصالح متخاصمين     .. 

ة إ     ت الحاج تال فكان احة ق ي س م ف ا ه ى وإنم ل
رجل الحازم المهيب أآثر منها إلى غيره      لذا .. ال

ر   تار عم تثاره .. اخ م  : واس ه ع رب وج أيض
 !رسول اهللا بالسيف ؟

 .. وفي موقف آخر 

ي   بل النب ر  εيق ى خيب ا  ..  عل ل أهله ويقات
 .. قتاًال يسيرًا 

م يصالحهم ويدخلها      واشترط عليهم أن .. ث
وال     ن األم يئًا م تموا ش بو .. ال يك ا وال يغي

يئًا  ة .. ش بًا وال فض ئوا ذه ل .. وال يخب ب
 ..يظهرون ذلك آله ويحكم فيه 

وتوعدهم إن آتموا شيئًا أن ال ذمة لهم وال          
 ..عهد 

وآان .. وآان حيي بن أخطب من رؤوسهم  
نة بجلد تيس مدبوغ ومخيط            جاء من المدي

وقد مات حيي وترك .. ووملوء ذهبًا وحليًا   
  ..ε فخبئوه عن رسول اهللا.. المال 
ال    م حيي بن أخطب    εفق ما فعل مسك :  لع

ه من النضير ؟ أي الجلد             ذي جاء ب حيي ال
 .. المملوء ذهبًا 

 ..أذهبته النفقات والحروب : فقال 
ر  واب εفتفك ي الج ي  ..  ف وت حي إذا م ف

ريب والمال آثير    ولم تقع حروب قريبة .. ق
 ..تضطرهم إلى إنفاقه 

ال  ريب   : εفق د ق ال أ.. العه ن  والم ر م آث
 ..ذلك 

يهودي      ال ال المال والحلي قد ذهب آله     : فق
.. 

ي   م النب ذب  εفعل ه يك ر ..  أن ى εفنظ  إل
ه   ين يدي ر ب م آثي إذا ه م .. أصحابه ف وآله

 ..رهن إشارته 
يا زبير : فالتفت إلى الزبير بن العوام وقال  

 .. ُمسَّه بعذاب .. 
 .. فأقبل إليه الزبير متوقدًا 

يهودي      تفض ال م أن األمر جد       و.. فان .. عل
ال    يًا يطوف في خربة ها        : فق د رأيت ُحي ق
نا   راب    .. ه ديم خ يت ق ى ب ار إل .. وأش

ي   ئًا ف ال مخب وجدوا الم وا ف بوا فطاف فذه
 ..الخربة 

ذا في حاله       يعطي القوس ..  مع الزبير   εه
 ..باريها 

ع بعض     تعامل بعضهم م حابة ي ان الص وآ
 .. على هذا األساس 
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ا مرض رسول اهللا         واشتد ..  مرض الموت   εلم
 ..لم يستطع القيام ليصلي بالناس .. عليه الوجع 

ه   ى فراش و عل ال وه ر فليصل  : فق ا بك روا أب م
 ..بالناس 

و بكر رجًال رقيقًا         ان أب وهو صاحب رسول  .. وآ
ه        εاهللا   د ممات وهو صديقه في  ..  في حياته وبع

الم   ية واإلس ي    .. الجاهل ة النب و زوج و أب  εوه
وآان يحمل في صدره جبًال من .. و وه.. عائشة 

  .. εحزن بسبب مرض النبي 
 أن يبلغوا أبا بكر ليصلي بالناس εفلما أمر النبي 

.. 
ال بعض الحاضرين عند النبي          ا بكر   : εق إن أب

يف  ل أس يق .. رج م .. أي رق ك ل ام مقام إذا ق
ناس    ر  .. يستطع أن يصلي بال أي من شدة التأث

 ..والبكاء 
ان النبي      م ذلك عن أبي بكر    ي εوآ أنه رجل .. عل

 ..خاصة في هذا الموطن .. رقيق يغلبه البكاء 
 آان يشير إلى أحقية أبي بكر بالخالفة من εلكنه 

ده  ي .. بع ر : يعن و بك ود فأب ر موج ا غي إذا أن
 ..يتولى المسئولية 

ا بكر فليصل بالناس      :  األمر    εفأعاد    .. مروا أب
 .. حتى صلى أبو بكر 

ة أبي      وله .. إال أنه آان ذا هيبة    ..  بكر    ومع رق
 .. حدة غضب أحيانًا تكسوه جالًال 

 .. يراعي ذلك منه τوآان رفيق دربه عمر 
وقد اجتمعوا في سقيفة  .. ψانظر إليهم جميعًا 

ليتفقوا على  .. εبعد وفاة النبي .. بني ساعدة 
 ..خليفة 

وانطلق عمر إلى .. اجتمع المهاجرون واألنصار 
 ..اصطحبا إلى السقيفة أبي بكر و
.. فأتيناهم في سقيفة بني ساعدة : قال عمر 

وأثنى على .. فلما جلسنا تشهد خطيب األنصار 
 : اهللا بما هو له أهل ثم قال 

.. وآتيبة اإلسالم .. أما بعد فنحن أنصار اهللا 
وقد دفت .. وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا 
تازونا من دافة من قومكم وإذا هم يريدون أن يح

 ..ويغصبونا األمر .. أصلنا 
فلما سكت أردت أن أتكلم ، وقد زورت في نفسي 

مقالة قد أعجبتني ، أريد أن أقدمها بين 
وآنت أداري منه بعض .. يدي أبي بكر 

 ..الِحّدة 
 ..على رسلك يا عمر : فقال أبو بكر 

 .. فكرهت أن أغضبه 
فواهللا .. فتكلم وهو آان أعلم مني وأوقر 

 ترك من آلمة أعجبتني من تزويري إال ما
أو .. أو قال مثلها .. قالها في بديهته 

 ..أفضل منها حتى َسَكَت 
أما ما ذآرتم فيكم من خير : قال أبو بكر 
ولن تعرف العرب هذا األمر .. فأنتم له أهل 

هم أوسط .. إال لهذا الحي من قريش 
وقد رضيت لكم أحد .. العرب نسبًا ودارًا 

 .. رجلين فبايعوا أيهما شئتم هذين ال
وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو 

 .. جالس بيننا 
آان واهللا .. ولم أآره شيئا مما قاله غيرها 

أن أقدم فتضرب عنقي ال يقّربني ذلك إلى 
أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم .. إثم 

 .. أبو بكر 
 ..سكت الناس 

ذيلها المحكك أنا ج: فقال قائل من األنصار 
منا أمير ومنكم أمير .. المرجب وعذيقها .. 

 .. يا معشر قريش 
فكثر اللغط وارتفعت األصوات : قال عمر 

 ..حتى تخوفت االختالف 
ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده : فقلت 

فبايعته ، ثم بايعه المهاجرون ، ثم بايعه 
 ..األنصار 

م  تاح     .. نع ه مف ناس ل ن ال د م ل واح آ
به     واب قل تح أب ه ف تطيع ب ب .. تس وآس

 ..محبته والتأثير عليه 
ذا تالحظه في حياة الناس        أفلم تسمع  .. وه
ون     ومًا يقول ك ي الء عمل ر  : زم .. المدي

إذا أردتم شيئًا فاجعلوا فالنًا .. مفتاحه فالن 
 ..أو يقنع المدير به .. يطلبه لكم 

وب      يح لقل ك مفات ل مهارات اذا ال تجع فلم
 ..فتكون رأسًا ال ذيًال .. الناس 
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زًا  ن متمي م آ ك  .. نع ب أم تاح قل وابحث عن مف
 ..وأبيك وزوجتك وولدك 

 ..زمالئك .. اعرف مفتاح قلب مديرك في العمل 
م         ي جعله ى ف يدنا حت يح تف ذه المفات رفة ه ومع

بلون النصح الذي يصدر منا لهم     إذا أحسنا .. يتق
 ..تقديم هذا النصح بأسلوب مناسب 

ل حتى  ..  سواء في طريقة النصح     فهم ليسوا    ب
 .. في إنكار الخطأ إذا وقع منهم 

ول اهللا  ى رس ر إل ي εوانظ ومًا ف س ي د جل  وق
 ..مجلسه المبارك يحدث أصحابه 

ك  ى ذل م عل نما ه ى .. فبي دخل إل رجل ي إذا ب ف
نًا ويسارًا    .. المسجد    تلفت يمي بدل أن يأتي  .. ي ف

ة من توجه إلى زاوي .. εويجلس في حلقة النبي 
 !!ثم جعل يحرك إزاره .. زوايا المسجد 

 !ماذا سيفعل ؟!! عجبًا 
م جلس بكل هدوء              ام ث رفع طرف إزاره من األم

 ..!!يبول .. 
 !!يبول في المسجد .. وثاروا .. عجب الصحابة 

يه   توجهوا إل زون لي وا يتقاف ي .. وجعل  εوالنب
دئهم    ال تزرموه : ويردد .. ويسكن غضبهم .. يه

 ..ال تقطعوا عليه بوله .. وا عليه ال تعجل.. 
وهو لعله لم يدر عنهم .. والصحابة يلتفتون إليه 

 .. ال يزال يبول .. 
.. بول في المسجد ..  يرى هذا المنظر  εوالنبي   

 !! ويهدئ أصحابه 
 !!آآآه مااااا أحلمه 

وله    ي من ب ام يشد .. حتى إذا انتهى األعراب وق
 .. بكل رفق  εدعاه النبي .. على وسطه إزاره 

ين يديه            بل يمشي حتى إذا وقف ب  εقال له .. أق
 :بكل رفق 

إنما بنيت للصالة .. إن هذه المساجد لم تبن لهذا 
 .. وقراءة القرآن 

 .. نصيحة باختصار .. انتهى 
 ..َفِهم الرجل ذلك ومضى 

ا جاء وقت الصالة أقبل ذاك األعرابي وصلى     فلم
 .. معهم 

ر النبي      رأ ثم رآع   .. يًا   بأصحابه مصل    εآب .. فق
سمع اهللا لمن حمده :  من رآوعه قال εفلما رفع 

 .. 
ون   ال المأموم د   : فق ك الحم نا ول إال .. رب

دها  ا وزاد بع رجل قاله ذا ال م : ه الله
 !!ارحمني ومحمدًا وال ترحم معنا أحدًا 

ي   معه النب الة   .. εوس تهت الص ا ان .. فلم
تفت   ل    εال ن القائ ألهم ع يهم وس ..  إل

 ..شاروا إليه فأ
ناداه النبي      ا وقف بين يديه فإذا هو     εف  فلم

د تمكن حب النبي     .. األعرابي نفسه     εوق
رحمة تصيبهما   و أن ال ى ود ل به حت من قل

 .. دون غيرهما 
أي !! لقد تحجرت واسعًا :  معلمًا εفقال له 

ع   يعًا وتس عنا جم ى تس ة اهللا تعال إن رحم
 ..  فال تضيقها علي وعليك .. الناس 

به   يه قل ك عل يف مل ر آ ه عرف .. فانظ ألن
فهو أعرابي أقبل من    .. آيف يتصرف معه     

ته  ر  .. بادي ي بك بة أب م رت ن العل بلغ م م ي ل
ر  ار  .. وعم اذ وعم ؤاخذ  .. وال مع ال ي ف
 ..آغيره 

ن     ة ب ى معاوي ًا إل ر أيض ئت فانظ وإن ش
م   ان من عامة الصحابة      ..  τالحك م  .. آ ل

نة   كن المدي ن يس م يك.. يك ًا ول ن مجالس
 ..للنبي عليه الصالة والسالم 

ه غنم في الصحراء يتتبع بها          ان ل ا آ وإنم
 ..الخضراء 

أقبل معاوية يومًا إلى المدينة فدخل المسجد 
ول اهللا  ..  ى رس حابه ρوجلس إل ..   وأص

وآان مما علم .. فسمعه يتكلم عن العطاس    
اه عطس     لم أخ مع المس حابه أن إذا س أص

 ..يرحمك اهللا : ل له فحمد اهللا فإنه يقو
 ..وذهب بها .. حفظها معاوية 

ة       ي حاج نة ف ى المدي اء إل ام ج د أي .. وبع
الة     يه الص ي عل إذا النب جد ف دخل المس ف

فدخل معهم في  .. والسالم يصلي بأصحابه     
 ..الصالة 

ن        ل م س رج ك إذ عط ى ذل م عل نما ه فبي
 ..المصلين 

د اهللا        اد يحم ا آ حتى تذآر معاوية أنه  .. فم

Books-sea.com



 ـكـيـاِتـَح ِبـمـتـْعـَتاْس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33

م  ال الحمد هللا       تعل فإن ..  أن المسلم إذا عطس فق
 ..أخاه يقول له يرحمك اهللا 

اٍل   وت ع ائًال بص اطس ق ة الع بادر معاوي : ف
 . يرحمك اهللا 

لون   طرب المص يه   .. فاض تون إل وا يلتف وجعل
 . منكرين 

تهم   ا رأى دهش ال  .. فلم ل : اضطرب وق وااااثك
 ..ما شأنكم تنظرون إلّي ؟ !!.. ُأمِّياه 
 ..  يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكت فجعلوا

 .. فلما رآهم يصّمتونه صمت 
 .. فلما انتهت الصالة 

تفت  ناس  ρال ى ال تهم   ..   إل مع جلب د س وق
واتهم  م  .. وأص ن تكل وت م مع ص نه .. وس لك

فسألهم .. فلم يعرفه  .. صوت جديد لم يعتد عليه      
: 

 ..فأشاروا إلى معاوية .. من المتكلم 
 ..عليه الصالة والسالم إليه فدعاه النبي 

فأقبل عليه معاوية فزعًا ال يدري بماذا سيستقبله 
وقطع عليهم .. وهو الذي أشغلهم في صالتهم .. 

 ..خشوعهم 
ة      ال معاوي واهللا ما    .. ρفبأبي هو وأمي       :  τق

يمًا منه          ده أحسن تعل بله وال بع ًا ق .. رأيـت معلم
 ..تمني وال ش.. وال ضربني .. واهللا ما آهرني 

إن هذه الصالة ال يصلح .. يا معاوية : وإنما قال 
ناس        يها شيء من آالم ال ا هي التسبيح   .. ف إنم

ر  رآن  .. والتكبي راءة الق ى .. وق يحة .. انته نص
 ..باختصار 

 .. ففهمها معاوية 
م ارتاحت نفسه      أن قلبه  .. ث فجعل يسأل .. واطم

 ..النبي عليه الصالة والسالم عن خواّص أموره 
ال    ا رسول اهللا      : فق إني حديث عهد بجاهلية  .. ي

د جاء اهللا باإلسالم      ..  وإن منا رجاًال يأتون .. وق
يعني ) .. وهم الذين يدعون علم الغيب      ( الكهان  

 .. فسألونهم عن الغيب 
ال  أتهم   : ρفق ال ت لم .. ف ك مس ي ألن .. يعن

 .. والغيب ال يعلمه إال اهللا 
ة   ال معاوي ال يت : ق نا رج رون وم أي ( طي

 ) ..يتشاءمون بالنظر إلى الطير 

ال   ه في صدورهم     : ρفق ذاك شيء يجدون
دنهم ..  ال يص ن  ( ف ك ع نعهم ذل أي ال يم

) فإن ذلك ال يؤثر نفعًا وال ضرًا .. وجهتهم 
.. 

..  مع أعرابي بال في المسجد εهذا تعامله 
عاملهم مراعيًا .. ورجل تكلم في الصالة 

 من مثلهم ال يستغرب ألن الخطأ.. أحوالهم 
.. 

أما معاذ بن جبل فقد آان من أقرب 
ومن أآثرهم  .. εالصحابة إلى رسول اهللا 

 ..حرصًا على طلب العلم 
 مع أخطائه مختلفًا عن εفكان تعامل النبي 

 ..تعامله مع أخطاء غيره 
..  العشاء εآان معاذ يصلي مع رسول اهللا 

 ثم يرجع فيصلي بقومه العشاء إمامًا بهم
فتكون الصالة له نافلة .. في مسجدهم 
 ..ولهم فريضة 

رجع معاذ ذات ليلة لقومه ودخل مسجدهم 
 .. فكبر مصليًا بهم 

أقبل فتى من قومه ودخل معه في الصالة 
وال الضالين " فلما أتم معاذ الفاتحة قال .. 
 " ..آمين " فقالوا " 

 !! ثم افتتح معاذ سورة البقرة 
ام يتعبون في العمل آان الناس في تلك األي

في مزارعهم ورعيهم دوابهم طوال النهار 
ثم ال يكادون يصلون العشاء حتى يأوون .. 

 ..إلى فرشهم 
ومعاذ .. وقف في الصالة .. هذا الشاب 
 .. يقرأ ويقرأ 

أتم صالته .. فلما طالت الصالة على الفتى 
وخرج من المسجد وانطلق إلى .. وحده 

 ..بيته 
 .. لصالة انتهى معاذ من ا

فالن دخل .. يا معاذ : فقال له بعض القوم 
ثم خرج منها لما أطلت .. معنا في الصالة 

.. 
.. إن هذا به لنفاق : فغضب معاذ وقال 
 ..  بالذي صنع εألخبرن رسول اهللا 
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: فقال الفتى .. فأبلغوا ذلك الشاب بكالم معاذ 
 .. بالذي صنع εوأنا ألخبرن رسول اهللا 

 فأخبره معاذ بالذي صنع εل اهللا فغدوا على رسو
 .. الفتى 

يطيل المكث عندك .. يا رسول اهللا : فقال الفتى 
واهللا يا رسول .. ثم يرجع فيطيل علينا الصالة 

اهللا إنا لنتأخر عن صالة العشاء مما يطول بنا 
 .. معاذ 

 !ماذا تقرأ ؟:  معاذًا εفسأل اهللا النبي 
وجعل .. و  .. فإذا بمعاذ يخبره أنه يقرأ بالبقرة

 ..يعدد السور الطوال 
 لما علم أن الناس يتأخرون عن εفغضب النبي 

وآيف صارت الصالة .. الصالة بسبب اإلطالة 
 .. ثقيلة عليهم 

 !؟..أفتان أنت يا معاذ : فالتفت إلى معاذ وقال 
 ..يعني تريد أن تفتن الناس وتبغضهم في دينهم 

سماء ذات وال"، "  السماء والطارق"اقرأ بـ 
والليل إذا "، " والشمس وضحاها"، " البروج
 " ..يغشى

آيف :  إلى الفتى وقال له متلطفًا εثم التفت 
 تصنع أنت يا بن أخي إذا صليت ؟

.. وأسأل اهللا الجنة .. أقرأ بفاتحة الكتاب : قال 
 .. وأعوذ به من النار 

..  يدعو ويكثر εثم تذآر الفتى أنه يرى النبي 
 .. آذلك ويرى معاذًا

وإني ال أدري ما دندنتك : فقال في آخر آالمه 
أي دعاؤآما الطويل ال أعرف .. ودندنة معاذ 

 !! مثله 
يعني .. إني ومعاذ حول هاتين ندندن  : εفقال 

 ..حول الجنة والنار .. دعاؤنا هو فيما تدعو به 
ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد : فقال الشاب 

يعني في .. ما أصنع .. توا خبروا أن العدو قد أ
سيتبين لمعاذ إيماني وهو .. الجهاد في سبيل اهللا 
 !الذي يصفني بالنفاق 

حتى قامت معرآة فقاتل فيها .. فما لبثوا أيامًا 
  ..τفاستشهد .. الشاب 

ما فعل خصمي : قال لمعاذ  .. εفلما علم به 
 ..وخصمك ؟ يعني الذي اتهمته يا معاذ بالنفاق 

يا رسول اهللا ، صدق اهللا وآذبُت : قال معاذ 
 ..لقد استشهد .. 

رجال    بائع ال ي ط رق ف تأمل الف .. ف
وآيف أدى إلى اختالف تعامل .. ومقاماتهم 

 .. معهم εالنبي 
ل     مع أسامة بن زيد   εانظر إلى تعامله    .. ب
وقد تربى في  .. εوهو حبيب رسول اهللا .. 

 ..بيته 
ي   ث النب ن εبع رقات م ى الح حابه إل   أص
 ..قبيلة جهينة 

ان أسامة بن زيد         من ضمن المقاتلين  τوآ
 .. بالجيش 

 .. في الصباح .. ابتدأ القتال 
 ..انتصر المسلمون وهرب مقاتلو العدو 

فلما .. آان من بين جيش العدو رجل يقاتل       
زمين  حابه منه الحه .. رأى أص ى س ألق

رب  ن   ..وه ل م ه رج امة ومع ه أس فلحق
.. آضوا خلفه   رآض الرجل ور   .. األنصار   

 ..وهو يشتد فزعًا 
حتى عرضت لهم شجرة فاحتمى الرجل بها  

.. 
ورفعا عليه  .. فأحاط به أسامة واألنصاري     

 ..السيف 
وق     تمعان ف يفين يل رجل الس ا رأى ال فلم

ه  يه .. رأس م عل وت يهج سَّ الم .. وأح
ا تبقى من ريقه في              تفض وجعل يجمع م ان

 إال اهللا أشهد أن ال إله: ويردد فزعًا .. فمه 
 ..وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .. 

ر األنصاري وأسامة    هل أسلم الرجل .. تحي
 ..أم أنها حيلة افتعلها .. فعًال 

تال        وا في ساحة ق واألمور مضطربة .. آان
رون إال   ..  ال ي ولهم ف تون ح ادًا يتلف أجس

زقة ة ..مم دي مقطع د ..وأي ها  ق تلط بعض اخ
 ..ف النفوس ترتج..الدماء تسيل..ببعض 

ال بد من  .. الرجل بين أيديهما ينظران إليه      
ففي أي لحظة قد .. اإلسراع باتخاذ القرار      

ائش    ر ط ائش أو غي هم ط ي س .. يأت
 ..فيرديهما قتيلين 
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 ..لم يكن هناك مجال للتفكير الهادئ 
 ..فأما األنصاري فكف سيفه 

يلة  ا ح ا أسامة فظن أنه فضربه بالسيف .. وأم
 ..حتى قتله 

لى المدينة تداعب قلوبهم نشوة االنتصار  عادوا إ  
.. 

ين يدي النبي      وحكى له قصة  .. εوقف أسامة ب
 ..وأخبره بخبر الرجل وما آان منه .. المعرآة 

لمين  رآة تحكي انتصارًا للمس ان قصة المع .. آ
 .. يستمع مبتهجًا εوآان 

 ..ثم قتلته : .. لكن أسامة قال 
ر النبي      ال    .. εفتغي ال ال إل    : وق ثم .. ه إال اهللا   ق

 !!قتلته ؟
إنما .. يا رسول اهللا لم يقلها من قبل نفسه : قلت 

 ..قالها فرقا من السالح 
ال   ه إال اهللا   : εفق ال ال إل ته  .. ق م قتل ال !! ث ه

شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فرقًا من        
 .. السالح 
ال ال :  يحد بصره إلى أسامة ويكرر    εوجعل   ق

قال ال إله إال اهللا ثم قتلته ..!!  ثم قتلته إله إال اهللا
ته ..!!  م قتل ه إال اهللا إذا  ..!! ث ال إل ك ب يف ل آ

 !!جاءت تحاجك يوم القيامة 
 .. يكرر ذلك على أسامة εوما زال 

امة  ال أس ى وددت  : ق ي حت ررها عل ا زال يك فم
 ..أني لم أآن أسلمت إال يؤمئذ 

 ..رأي 
 همال تحسب الناس نوعًا واحدًا فل

 طبائع لست تحصيهن ألوان                  
 

 ..اختر الكالم المناسب  .18
ناس       ع ال الم م ريقة الك ًا ط بق أيض ا س بع م يت

 ..ونوعية األحاديث التي تثار معهم 
 ..فإذا جلست مع أحد فأثر األحاديث المناسبة له 

يعة البشر       ذا من طب فاألحاديث التي تثيرها .. وه
 ..ث مع الشيخ مع شاب تختلف عن األحادي

 .. ومع العالم تختلف عن الجاهل 
 .. ومع الزوجة تختلف عن األخت 

تام         بحيث إن القصة التي   .. ال أعني االختالف ال

! تحكيها لألخت ال يصح أن تحكيها للزوجة 
رها للشاب ال يصح أن يسمعها       أو التي تذآ

 .. ال !! الشيخ 
رأ     ذي يط ير ال تالف اليس ي االخ ا أعن وإنم

ى أس يانها  عل ا آ لوب عرض القصة وربم
 ..آله 

 ..وبالمثال يتضح المقال 
ن      ي الس بار ف يوف آ ع ض ت م و جلس ل
رين      بلوا زائ ين أق ارهم الثمان اوزت أعم ج

فهل من المناسب أن تقص عليهم   .. لجدك   
وأنت ضاحك مستبشر قصتك لما ذهبت مع     

ر ؟     ًا سجل هدفًا     ! زمالئك للب وآيف أن فالن
ف ثبت الكرة برأسه    وآي.. أثناء لعب الكرة    

ال شك أنه غير مناسب .. ثم ضربها برآبته 
 .. 

ال صغار    و تحدثت مع أطف ذلك ل من .. وآ
تعلق   ًا ت م قصص ر له ر المناسب أن تذآ غي

 ..بتعامل األزواج مع زوجاتهم 
 ..أظننا نتفق على ذلك 

يار  ناس اخت ذب ال اليب ج ن أس إذن م
 ..وإثارتها .. األحاديث التي يحبونها 

أب ل تفوق آ د م ب أن .. ه ول ن المناس م
ه بال شك يفخر به ويحب     .. تسأله عنه      ألن

 ..أن يذآره دائمًا 
ًا      نه أرباح ب م ًا وآس تح دآان ل ف .. أو رج

بال     ه وإق فمن المناسب أن تسأله عن دآان
يه      ناس عل رحه     .. ال ذا يف وبالتالي .. ألن ه

 ..يحبك ويحب مجالستك 
 ..  يراعي ذلك ρوقد آان النبي 

ع  فحدي ثه م تلف عن حدي ع الشاب يخ ثه م
 ..أو الطفل .. أو المرأة .. الشيخ 

قتل ..  الصحابي الجليل    τجابر بن عبد اهللا     
د  رآة أح ي مع وه ف نده .. أب سع توخلف ع

وخلف دينًا  .. أخوات ليس لهن عائل غيره      
على ظهر هذا الشاب الذي ال يزال       .. آثيرًا  

 ..في أول شبابه 
اهم ًا س ر دائم ان جاب ر فك غل ..  الفك منش

واته    نه وأخ ر َدي بال بأم رماء .. ال والغ
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 ..يطالبونه صباحًا ومساًء 
..   في غزوة ذات الرقاع ρخرج جابر مع النبي    

ره على جمل آليل ضعيف ما يكاد           ان لشدة فق وآ
ير  ًال   .. يس ه جم تري ب ا يش ر م د جاب م يج .. ول

 ..فسبقه الناس وصار هو في آخر القافلة 
ان النبي      فأدرك ..  يسير في آخر الجيش          ρوآ

دبُّ به دبيبًا          ه ي رًا وجمل والناس قد سبقوه .. جاب
 .. 

 مالك يا جابر ؟ : ρفقال النبي 
 ..يا رسول اهللا أبطأ بي جملي هذا : قال 

 .. أنخه  : ρفقال النبي 
 ..   ناقته ρفأناخه جابر وأناخ النبي 

ال   م ق ي     : ث ع ل دك أو اقط ن ي ا م ي العص أعطن
 ..فناوله جابر العصا ..شجرة عصا من 

 ..بَرَك الجمل على األرض آليًال ضعيفًا 
 ..  إلى الجمل وضربه بالعصا شيئًا يسيرًا εفأقبل 

فتعلق به  .. فنهض الجمل يجري قد امتأل نشاطًا        
 ..جابر ورآب على ظهره 

ر بجانب النبي          .. فرحًا مستبشرًا  .. εمشى جاب
 .. وقد صار جمله نشيطًا سابقًا 

 ..وأراد أن يتحدث معه ..  إلى جابر εالتفت 
ا هي األحاديث التي اختارها النبي            ليثيرها εفم

 ..مع جابر 
 .. جابر آان شابًا في أول شبابه 

زواج   دور حول ال ب ت ي الغال .. هموم الشباب ف
 ..وطلب الرزق 

 ؟..هل تزوجت .. يا جابر  : εقال 
 .. نعم : قال جابر 

 ..بًا أم ثي.. بكرًا : قال 
 .. بل ثيبًا : قال 

 آيف أن شابًا بكرًا في أول زواج   εفعجب النبي     
 ..يتزوج ثيبًا .. له 

ر      ًا لجاب ال مالطف رًا تالعبها وتالعبك    : فق هال بك
.. 

ر      ال جاب إن أبي قتل في أحد .. يا رسول اهللا   : فق
ري    ..  ن راٍع غي يس له وات ل ع أخ رك تس .. وت

ثلهن فتكث    تاة م زوج ف رهت أن أت نهن فك ر بي
ات  تكون    .. الخالف نهن ل ر م رأة أآب زوجت ام فت

 .. مثل أمهن 
 ..هذا معنى آالم جابر 

 أن أمامه شاب ضحى بمتعته   εرأى النبي    
 ..الخاصة ألجل أخواته 

أراد     أن يمازحه بكلمات تصلح للشباب      εف
 :فقال له .. 

ي   زل ف نة أن نن ى المدي نا إل نا إذا أقبل لعل
جتك فتفرش لك فتسمع بنا زو .. )24(صرار 

 ..النمارق 
يعني وإن آنت تزوجت ثيبًا إال أنها ال تزال     
ًا تفرح بك إذا قدمت وتبسط فراشها      عروس

 .. وتصف عليه الوسائد .. 
واته     ر أخ ره وفق ر فق ر جاب ال .. فتذآ : فق

ارق  ندنا !! نم ا ع ول اهللا م ا رس واهللا ي
 ..نمارق 
ال  اء    : εفق ارق إن ش م نم تكون لك ه س إن
 ..اهللا 

 ..  أن يهب لجابر ماًال εفأراد .. ثم مشيا 
 ..يا جابر : فالفت إليه وقال 

 ..لبيك يا رسول اهللا : قال 
 أتبيعني جملك ؟: فقال 

هكذا .. تفكر جابر فإذا جمله هو رأس ماله 
يل ضعيف          ان وهو آل د صار    .. آ فكيف وق

 !!قويًا جلدًا 
ه ال مجال لرد طلب رسول اهللا             نه رأى أن لك

ε..  
 بكم ؟.. ُسْمه يا رسول اهللا :  جابر قال

 !!بدرهم  : εفقال 
 ..تغبنني يا رسول اهللا !! درهم : قال جابر 

 ..بدرهمين  : εفقال 
 ..تغبنني يا رسول اهللا .. ال : قال 

ين      ه أربع ا ب ى بلغ زايدان حت ا زاال يت فم
 ..أوقية من ذهب .. درهمًا 

ر     ال جاب م  : فق ولكن أشترط عليك أن   .. نع
 .. عليه إلى المدينة أبقى
 ..نعم   : ρقال 

                                                
 آم من المدينة  5ضع على بعد     مو( 24 )  
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مضى جابر إلى منزله .. فلما وصلوا إلى المدينة 
تاعه من على الجمل ومضى ليصلي مع        زل م وأن

 ..  وربط الجمل عند المسجد ρالنبي 
ا خرج النبي       يا رسول اهللا هذا  :   قال جابر     ρفم

 ..جملك  
ال  الل   : ρفق ا ب ًا   .. ي ين درهم رًا أربع ط جاب أع
 ..ده وز

 .. فناول بالل جابرًا أربعين درهمًا وزاده 
ه         ين يدي به ب ه يقل ال ومضى ب ر الم .. فحمل جاب

ه  ي حال رًا ف ال ؟ !! متفك ذا الم ل به اذا يفع ! م
أم .. أم يبتاع به متاعًا لبيته      .. أيشتري به جمًال    

.. 
ول اهللا   تفت رس أة ال ال  εوفج الل وق ى ب ا :  إل ي

 ..ًا وأعطه جابرالجمل خذ .. بالل 
ر       ى جاب ه إل ى ب ل ومض الل الجم بذ ب ا .. ج فلم

هل ألغيت الصفقة .. تعجب جابر .. وصل به إليه 
 !؟

 ..خذ الجمل يا جابر : قال بالل 
 !!.. ما الخبر : قال جابر 
الل    ال ب ول اهللا    : ق ي رس د أمرن يك  εق  أن أعط

 ..والمال .. الجمل 
..  وسأله عن الخبر εفرجع جابر إلى رسول اهللا 

 !!ا تريد الجمل أم
 .. أتراني ماآستك آلخذ جملك  : εفقال 

بك بخفض السعر ألجل أن              م أآن أطال ا ل يعني أن
ن    يك م م أعط در آ ل أن أق ا ألج ل وإنم ذ الجم آخ

 ..المال معونة لك على أمورك 
ا أرفع هذه األخالق     يختار ما يناسب الشاب .. فم

ث   ن أحادي يه   .. م ن إل ا أراد أن يحس م لم ث
 ..غلف ذلك باللطف واألدب .. يه ويتصدق عل

ام يجلس إلى النبي            شاب اسمه  εوفي أحد األي
يب    لكنه آان .. من خيار شباب الصحابة   .. جليب

 ..فقيرًا معدمًا 
 .. في وجهه دمامة τوآان 

فما هي األحاديث  .. εجلس يومًا عند رسول اهللا 
 على إثارتها معه ؟ شاب في εالتي حرص النبي 

 .. أعزب . .ريعان شبابه 
ه عن أنساب العرب والرفيع منها         تحدث مع هل ي

 والوضيع ؟
 أم يتحدث عن األسواق وأحكام البيوع ؟

فهذا شاب له نوع خاص من األحاديث .. ال 
 ..يفضله على غيره 

 موضوع الزواج والحديث حوله εأثار معه 
 ..فلطالما طرب الشباب لهذه المواضيع .. 

 ..ويج ثم عرض عليه رسول اهللا التز
 ..إذن تجدني آاسدًا : فقال 
 ..غير أنك عند اهللا لست بكاسد : فقال 

ي   زل النب م ي زويج  ρفل رص لت ين الف   يتح
 ..جليبيب 

ومًا يعرض   ل من األنصار ي اء رج ى ج حت
ليتزوجها   .. ρابنته الثيب على رسول اهللا 

.. 
 ..زوجني ابنتك .. نعم يا فالن  : ρفقال 
 ..  رسول اهللا يا.. نعم ونعمين : قال 

 ..إني لست أريدها لنفسي  : ρفقال 
 ! فلمن ؟: قال 
 .. لجليبيب : قال 

ئًا      رجل متفاج ال ال !! جليبيب !! جليبيب : ق
 ..حتى استأمر أمها !! يا رسول اهللا 

ال  ته فق رجل زوج ى ال ول اهللا : أت إن رس
 .. يخطب ابنتك 

 ρزوِّج رسول اهللا .. ونعمين .. نعم : قالت 
.. 
 .. إنه ليس يريدها لنفسه  : قال

 فلمن ؟ : قالت 
 ..يريدها لجليبيب : قال 

ل    ى رج تها إل زف ابن رأة أن ُت تفاجأت الم ف
ر دميم     ؟ ..لجليبيب  !! َحْلَقى  : فقالت  .. فقي

وقد منعناها  .. ال لعمر اهللا ال أزوج جليبيبًا        
 .. فالنًا وفالنًا 

ذلك        وها ل وقام ليأتي رسول اهللا    .. فاغتم أب
ρ  ..  

ويها     درها بأب ن خ تاة م احت الف ن : فص م
 خطبني إليكما ؟

   .. ρرسول اهللا : قاال 
ى رسول اهللا : قالت   ردان عل ره ؟ ρأت   أم
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 ..  فإنه لن يضيعني   .. ρادفعاني إلى رسول اهللا 
 ..واطمأّنا .. فكأنما جلَّت عنهما 

.. يا رسول اهللا :   فقال ρفذهب أبوها إلى النبي   
 ..زوِّجها جليبيبًا شأنك بها ف

 ..   جليبيبًا ρفزوجها النبي 
.. اللهم صب عليهما الخير صبًا : ودعا لها وقال 

 .. وال تجعل عيشهما آدًا آدًا 
 ρحتى خرج النبي .. فلم يمض على زواجه أيام     

 ..وخرج معه جليبيب .. في غزوة 
تال   ى الق ا انته تفقد بعضهم  .. فلم ناس ي دأ ال وب

 ..بعضًا 
ألهم  ي س وا    : ρالنب د قال ن أح دون م ل تفق : ه

 .. نفقد فالنًا وفالنًا 
 هل تفقدون من أحد ؟ : فسكت قليًال ثم قال 

 .. نفقد فالنا وفالنا : قالوا 
 هل تفقدون من أحد ؟ : فسكت ثم قال 

 .. نفقد فالنًا وفالنًا : قالوا 
 ..ولكني أفقد جليبيبًا : قال 

فلم .. في القتلى ويطلبونه .. فقاموا يبحثون عنه 
 ..يجدوه في ساحة القتال 

م وجدوه في مكان قريب       إلى جنب سبعة من .. ث
 .. المشرآين قد قتلهم ثم قتلوه 

ته         ρفوقف النبي      قتل : ثم قال  ..   ينظر إلى جث
م قتلوه     هذا مني .. قتل سبعة ثم قتلوه .. سبعة ث

 .. وأنا منه 
 أم وأمرهم..  على ساعديه ρثم حمله رسول اهللا 

 ..يحفروا له قبره 
ال أنس    ر   : ق ر القب نا نحف ه  .. فمكث يب مال وجليب

  ..ρسرير غير ساعدي رسول اهللا 
 .. حتى حفر له ثم وضعه في لحده 

ال أنس     م أنفق       : ق ان في األنصار أي ا آ واهللا م ف
 .. منها 

أي تسابق الرجال إليها آلهم يخطبها بعد جليبيب     
.. 

يناسبه من أحاديث  يختار لكل أحد ما εهكذا آان 
 .. حتى ال تمل مجالسه .. 

 ..  يومًا مع زوجه عائشة εجلس 
 ؟..فما األحاديث المناسب إثارتها بين الزوجين 

هل آلمها عن غزو الروم ؟ ونوع األسلحة      
التي استخدمت في القتال ؟ آال فليست هي       

 !!أبو بكر 
لمين      ض المس ر بع ن فق دثها ع أم ح

 !!ن وحاجتهم ؟ آال فليست عثما
ا قال لها بعاطفة الزوجية      إني ألعرف : إنم

وإذا آنت غضبى  .. إن آانت راضية عني        
!! .. 
 آيف ؟ : قالت 
ال    ال ورب محمد : إذا آنت راضية قلت     : ق

 )ε .. (  ت بى قل نت غض ال ورب : وإذا آ
  ) ..ε( إبراهيم 
م   : فقالت    ا رسول اهللا ال أهجر      .. نع واهللا ي

 ..إال اسمك 
 ذا نحن اليوم ؟فهل نراعي ه

 
 ..وجهة نظر 

تحدث مع الناس بما يستمتعون هم 
 ..ال بما تستمتع أنت بحكايته .. باستماعه 

 
 ..آن لطيفًا عند أول لقاء  .19

ن      رهة م ر ب اف مص ي بعض أري ر ف انتش
رجل العروس قبيل ليلة عرسه         زمن أن ال ال

 .. يخبئ في غرفته قطًا 
فإذا دخل بزوجته إلى مكان فراش الزوجية       

ط      . . ك الق رج ذل يًا ليخ رك آرس إذا  .. ح ف
ام      واه أم تعرض ق روس يس بل الع رج أق خ

ثم .. وقبض على القط المسكين      .. زوجته   
 ..!!حتى يموت بين يديه .. خنقه وعصره 
 ! أتدري لماذا ؟

رعب والهيبة منه            ألجل أن يطبع صورة ال
 ..في ذهن زوجته من أول لقاء 

ة    ن الجامع رجت م ا تخ ي لم ر أن  ..وأذآ
أوصاني .. وتعينت معيدًا في إحدى الكليات  

 : معلم قديم قائًال 
الب     ند الط ك ع رة ل ي أول محاض دَّ .. ف ُش

يهم    حتى !! وانظر إليهم بعين حمراء     .. عل
ن       يتك م وة شخص رض ق نك وتف وا م يخاف
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 ..البداية 
ذا      فأيقنت أن  .. وأنا أآتب هذا الباب     .. تذآرت ه

نا         ررة عند جميع ال س أن اللقاء من األمور المق
ن  ر م بع أآث ب يط ي الغال ن % 70األول ف م

وهي ما يسمى بالصورة الذهنية .. الصورة عنك 
.. 

أذآر أن مجموعة من الضباط سافروا إلى أمريكا 
 ..في دورة تدريبية 

 .. آانت الدورة في التعامل الوظيفي 
وم   ي أول ي رين   .. ف ة مبك ى القاع روا إل .. حض

 .. ن ويتعارفو.. جعلوا يتحدثون 
فوقعت عين .. دخل عليهم المدرس فجأة فسكتوا  

 ..المدرس على طالب ال يزال متبسمًا 
 لماذا تضحك ؟: فصرخ به 

 ..ما ضحكت .. عذرًا : قال 
 .. بلى تضحك : قال 

به    ل يؤن م جع اد    : ث ر ج ان غي ت إنس .. أن
المفروض أن تعود ألهلك على أول رحلة طيران        

 ..ال أتشرف بتدريس مثلك .. 
وجعل ينظر .. الطالب المسكين قد تلون وجهه      و

ه   ى مدرس ه   .. إل ى زمالئ تفت إل اول .. ويل ويح
 .. حفظ ما تبقى من ماء وجهه 

ى   ًا وأشار إل يه النظر عابس درس ف م حدق الم ث
 ..أخرج : الباب وقال 

 ..وخرج .. قام الطالب مضطربًا 
أنا الدآتور : نظر المدرس إلى بقية الطالب وقال 

 ..سأدرسكم مادة آذا .. فالن 
أريدآم أن تعبئوا هذه .. ولكن قبل أن أبدأ الشرح 

 ..دون آتابة االسم .. االستمارة 
درس   يم للم تمارة تقي يهم اس م وزع عل يها .. ث ف

 :خمسة أسئلة 
 ما رأيك بأخالق مدرسك ؟ .1
 ما رأيك بطريقة شرحه ؟ .2
 هل يقبل الرأي اآلخر ؟ .3
رة      .4 ه م ة لدي ي الدراس تك ف دى رغب ا م م

 رى ؟أخ
 هل تفرح بمقابلته خارج المعهد ؟ .5

ام آل سؤال منها      ان أم .. ممتاز : اختيارات .. آ

 ..ضعيف .. مقبول .. جيد 
 ..عبأ لطالب االستمارة وأعادوها إليه 

بًا   عها جان ن    .. وض ر ف رح تأثي دأ يش وب
 ..التعامل في الجو الوظيفي 

ال   م ق ن    !.. أوه : ث يلكم م رم زم اذا نح لم
 ..االستفادة 

يه  ف رج إل ه   .. خ م ل افحه وابتس .. وص
 ..وأدخله القاعة 

ال      م ق بدو أنني غضبت عليك قبل قليل      : ث ي
ر سبب حقيقي         لكني آنت أعاني  .. من غي

ة   كلة خاص ن مش ب  .. م ي أن أص أدت ب
يك   يك  .. غضبي عل تذر إل ا أع ت .. فأن فأن

ريص  ب ح ى  .. طال ة عل ي الدالل ي ف يكف
 ..حرصك ترآك ألهلك وولدك ومجيؤك هنا 

ل أشكرآم جميعًا على حرصكم       .. أشكرك    ب
ي أن أدرس مثلكم          ..  ومن أعظم الشرف ل
.. 

 ..ثم تلطف معهم وضحك قليًال 
تمارات      ن االس دة م وعة جدي ذ مجم م أخ ث

 :وقال 
يلكم فاته تعبئة االستمارة فما           ا دام أن زم م

 ..رأيكم أن تعبئوها آلكم من جديد 
 ..ووزع عليهم األوراق 

 ..وها إليه فعبئوها وأعاد
فأخرج االستمارات التي عبئوها في البداية      

 ..وأخرج األخيرة وجعل يقارن بينها .. 
ئة        ـ ضعيف في التعب ة الخاصة ب إذا الخان ف

 ..األولى آلها مليئة  
ا الثانية فليس فيها ضعيف وال مقبول         .. أم

 ..أبدًا 
 :فضحك وقال لهم 

مل آان ما رأيتم دليًال عمليًا على تأثير التعا        
ر       ين المدي ل ب ئة العم ى بي يء عل الس

يه    زميلكم آان تمثيًال    .. وموظف ته ب ا فعل وم
امكم  ريه أم كين  .. أردت أن أج ن المس لك

 .. صار ضحية 
ر   رتكم بمجرد تغي رت نظ يف تغي فانظروا آ

 .. تعاملي معكم 
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يعة اإلنسان         ذا من طب .. فال بد من مراعاته     .. ه
 ..ط خاصة مع من تلتقي بهم لمرة واحدة فق

م األول  ان المعل ن أول εآ ناس م وب ال  يأسر قل
 .. لقاء 

 ..تمكن اإلسالم .. بعد فتح مكة 
ول اهللا    ى رس ابق إل ود تتس دأت الوف ي ρوب  ف

 ..المدينة 
دم وفد عبد القيس       فلما  .. ρعلى رسول اهللا  .. ق

بادرهم .. رآهم وهم على رحالهم قبل أن ينزلوا     
 : قائًال 

 .. وال ندامى ..  خزايا غير.. مرحبًا بالقوم 
روا  الهم   .. فاستبش ن رح بوا م بلوا .. وتواث وأق

 ..إليه يتسابقون للسالم عليه 
 : ثم قالوا 

ول اهللا   ا رس ن    .. ي ي م ذا الح نك ه نا وبي إن بين
 ..المشرآين من مضر 

ي الشهر الحرام       يك إال ف ا ال نصل إل حين .. وإن
 .. يقف القتال 

ر    ن األم يل م نا بجم نا  إن.. فحدث ه دخل نا ب  عمل
 .. وندعو به من وراءنا .. الجنة 
 ..وأنهاآم عن أربع .. آمرآم بأربع  : εفقال 

اهللا  ان ب رآم باإليم ان  .. آم ا اإليم درون م ل ت وه
 باهللا ؟
 ..اهللا ورسوله أعلم : قالوا 
ال    .. وإقام الصالة .. شهادة أن ال إله إال اهللا   : ق

 ..ن الغنائم وأن تعطوا الخمس م.. وإيتاء الزآاة 
والنقير .. عن نبيذ في الدباء : وأنهاآم عن أربع 

  ..)25(والمزفت .. والحنتم 
 ..وفي موقف آخر 

فساروا في ..  مسافرًا مع أصحابه ليلة εآان 
.. حتى إذا آان آخر الليل .. ليلهم مسيرًا طويًال 

 ..نزلوا في طرف الطريق ليناموا 
 .. تفعت فغلبتهم أعينهم حتى طلعت الشمس وار

ثم .. فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر 
 ..استيقظ عمر 

فجعل يكبر ويرفع  .. εفقعد أبو بكر عند رأسه 

                                                
  رواه البخاري  ( 25 )  

  .. εحتى استيقظ النبي .. صوته 
 ..فنزل وصلى بهم الفجر 

فلما انتهى من صالته التفت فرأى رجًال 
 .. من القوم لم يصل معهم 

لي معنا ما يمنعك أن تص.. يا فالن : فقال 
 ؟

 ..وال ماء .. أصابتني جنابة : قال 
 ..ثم صلى ..  أن يتيمم بالصعيد εفأمره 
 ..  أصحابه باالرتحال εثم أمر 

فعطشوا عطشًا شديدًا .. وليس معهم ماء 
 ..ولم يقفوا على بئر وال ماء .. 

 :قال عمران بن حصين 
فبينما نحن نسير فإذا نحن بامرأة على 

 ) .. قربتان ( ان ومعها مزادت.. بعير 
 ! أين الماء ؟: فقلنا لها 

 ..إنه ال ماء : قالت 
 آم بين أهلك وبين الماء ؟: فقلنا 
 ..يوم وليلة : قالت 
  ..εانطلقي إلى رسول اهللا : فقلنا 
 ..!! وما رسول اهللا : قالت 

 ..فسقناها معنا طمعًا أن تدلنا على الماء 
  .. εحتى أقبلنا بها إلى النبي 

فحدثته بمثل الذي .. عن الماء فسألها 
غير أنها شكت إليه أنها أم .. حدثتنا به 

 ..أيتام 
ومسح .. فسمى اهللا ..  مزادتها εفتناول 
 .. عليها 

..  يفرغ من قربتيها في آنيتنا εثم جعل 
حتى روينا .. فشربنا عطاشًا أربعين رجًال 

.. 
 .. ومألنا آل قربة معنا 

آثر ما تكون وهما أ.. ثم ترآنا قربتيها 
 ..امتالًء 
 ..أي طعام .. هاتوا ما عندآم  : εثم قال 

 .. فجمع لها من آسر الخبز والتمر 
.. اذهبي بهذا معك لعيالك : فقال لها 

غير .. واعلمي أنا لم نرزأك من مائك شيئًا 
 ..أن اهللا سقانا 
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مستبشرة بما حصلت .. ثم رآبت المرأة بعيرها 
 .. من طعام 

أتيت أسحر الناس : فقالت .. ها حتى وصلت أهل
 ..أو هو نبي آما زعموا .. 

فلم  .. εفعجب قومها من قصتها مع رسول اهللا 
  )26(.. يمر عليهم زمن حتى أسلمت وأسلموا 

م    أعجبت بتعامله وآرمه معها من أول لقاء    .. نع
.. 

ى رسول اهللا   ل إل بل رج وم أق ي ي أله  .. εوف فس
 من غنم بين جبلين     قطيعاً εفأعطاه النبي   .. ماًال  

.. 
 : فقال .. فرجع الرجل إلى قومه 

وم      ا ق أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من ال       .. ي
 ..يخاف الفاقة 

ال أنس     وقد آان الرجل يجيء إلى رسول اهللا      : ق
ε      فما يمسي حتى يكون دينه  ..  ما يريد إال الدنيا

يه   يه .. أحب إل يها .. وأعز عل ا ف يا وم من الدن
)27(..  

 
 ..تراح اق

فعامل .. من الصورة عنك % 70أول لقاء يطبع 
آل إنسان على أن هذا هو اللقاء األول واألخير 

 ..بينكما 
 

 ..الناس آمعادن األرض  .20
لو تأملت في الناس لوجدت أن لهم طبائع آطبائع 

 ..األرض 
ين   رفيق الل نم ال ن  .. فم لب الخش نهم الص .. وم

نهم الكريم آاألرض المنبتة الكريمة      ومنهم  .. وم
اًء وال     ي ال تمسك م األرض الجدباء الت البخيل آ

 .. تنبت آًأل 
 ..إذن الناس أنواع 

واع     ع أن ك م ند تعامل ك ع وجدت أن ت ل و تأمل ول
 ..األرض تراعي حال األرض وطبيعتها 
لبة     ى األرض الص يك عل ريقة مش تلف  .. فط تخ

                                                
   رواه مسلم ( 26 )  
   رواه مسلم ( 27 )  

عن طريقتك في المشي على األرض اللينة    
تأنِّ في      ..  بينما أنت  ..  األولى   فأنت حذر م

 ..مرتاح مطمئن في الثانية 
 ..وهكذا الناس 

ال  ة   ( εق ن قبض ق آدم م ى خل إن اهللا تعال
نو آدم    اء ب يع األرض فج ن جم ها م قبض

 :على قدر األرض فجاء منهم 
 األحمر  �
 واألبيض  �
 واألسود  �
 وبين ذلك  �
 والسهل  �
 والحزن  �
 والخبيث  �
  )28() .. والطيب  �

نا   ع ال ك م ند تعامل ذا   فع ى ه به إل  –س انت
 : سواء تعاملت مع -وانتبهي 

 .. قريب آأب وأم وزوجة وولد 
 ..أو بعيد آجار وزميل وبائع 

يهم    ر ف ناس تؤث بائع ال ظ أن ط ك تالح ولعل
 ..حتى عند اتخاذ قراراتهم 

 :اعمل هذه التجربة .. وحتى تتيقن ذلك 
كلة     تك مش ين زوج نك وب ت بي .. إذا وقع

ك ممن   د زمالئ ه صلب فاستشر أح م أن  تعل
ن  ه  .. خش ل ل اآل  : ق رة المش ي آثي زوجت
 .. فأشر عليَّ .. قليلة االحترام لي .. معي 

ه سيقول        ا يصلح معهن     : آأني ب الحريم م
راء  ين الحم مها !! إال الع ل ! دقَّ خش خ

 !!آن رجًال !! شخصيتك قوية عليها 
تك        يك بي ثور أنت ويخرب عل د ت ي ق وبالتال

 ..بهذه الكلمات 
 .. التجربة أآمل 

اذهب إلى صديق آخر تعرف أنه هين لين       
 ..وقل له ما قلت لألول .. لطيف 

ول   ه يق تمًا أن تجد ح ذه أم : س ي ه ا أخ ي

                                                
  رواه أبو داود والترمذي وقال حسن       ( 28 )  
 صحيح 
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يالك  اآل   .. ع ن مش و م يه زواج يخل ا ف .. وم
وهذه مهما .. وحاول أن تتحملها    .. اصبر عليها   

 .. وشريكتك في الحياة .. صار فهي زوجتك 
يعة    ارت طب يف ص ر آ ي   فانظ ر ف خص تؤث  الش

 ..آرائه وقراراته 
ذلك نهى النبي        أن يقضي القاضي بين اثنين   εل

بول أو ! أو جوعان ! وهو عطشان  أو حابس ل
ائط  يته ! غ ر نفس د تغي ور ق ذه األم .. ألن ه

ي قد تؤثر عليه في اتخاذ قراره في الحكم        وبالتال
.. 

ابقة رجل سفاح  م الس ي األم ان ف فاح ؟!! آ ! س
وال .. لم يقتل رجًال واحدًا وال اثنين .. نعم سفاح 

 .. وإنما قتل تسعًا وتسعين نفسًا .. عشرة 
تقامهم  ناس وان ن ال ا م يف نج ه .. ال أدري آ لعل

دًا إلى درجة أنه ال أحد يجرؤ على         يفًا ج ان مخ آ
نه      راب م ان يتخفى في البراري      .. االقت ه آ أو أن
ارات  بط  .. والمغ ه   .. ال أدري بالض م أن المه

 !! جريمة قتل 99ب ارتك
توبة  ته نفسه بال م حدث م أهل .. ث فسأل عن أعل

د في صومعته            وه على عاب ال يكاد  .. األرض فدل
يمضي وقته ما بين بكاء ودعاء .. يفارق مصاله 

 ..هين لين عاطفته جياشة .. 
رجل على العابد          ذا ال وقف بين يديه ثم   .. دخل ه

وله  ه بق اً  : فجع عين نفس عًا وتس تلت تس ا ق  .. أن
 فهل لي من توبة ؟

د  ذا العاب ر قصد   .. ه ن غي ة م تل نمل و ق نه ل أظ
يًا متأسفًا         ومه باآ ية ي فكيف سيكون .. لقضى بق

 .. نفسًا 99جوابه لرجل قتل بيده 
د  تفض العاب يل .. ان م يتخ ه  99ول ين يدي ثة ب  ج

 ..يمثلها هذا الرجل الواقف أمامه 
د   اح العاب وبة   .. ال : ص ك ت يس ل ك  .. ل يس ل ل

 ..وبة ت
د قليل           ذا الجواب من عاب وال تعجب أن يصدر ه

 ..يحكم في األمور بعاطفته .. العلم 
واب    مع الج ا س ل لم ذا القات رجل  .. ه و ال وه

ن  لب الخش ناه .. الص رت عي ب واحم .. غض
وتناول سكينه ثم انهال طعنًا في جسد العابد حتى 

 ..ثم خرج ثائرًا من الصومعة .. مزقه 

ام      دثته نفسه بالتوبة مرة   فح.. ومضت األي
 ..أخرى 

م أهل األرض          فدله الناس  .. فسأل عن أعل
 ..على رجل عالم 

فلما .. مضى يمشي حتى دخل على العالم        
نًا     ًال رزي رى رج ه ي إذا ب ه ف ين يدي ف ب وق

 .. يزينه وقار العلم والخشية 
رأة      ل ج ائًال بك يه س ل إل بل القات ي : فأق إن

 !ة ؟فهل لي من توب!! قتلت مائة نفس 
ورًا   الم ف ه الع بحاااان اهللا : فأجاب ..!! س

 !!ومن يحول بينك وبين التوبة ؟
ع  واب رائ ين  !! ج نه وب ول بي ن يح ًال م فع

توبة ؟ تطيع   ! ال ماء ال تس ي الس ق ف فالخال
ين    نك وب ول بي الم ان تح ي الع وة ف أي ق

 .. اإلنابة إليه واالنكسار بين يديه 
تخذ قرارات          ان ي ذي آ الم ال ال الع م ق ه بناء ث

م والشرع        ناء على طبيعته     .. على العل ال ب
اعره  ته .. ومش ى عاطف ل عل أو ق
 ..وأحاسيسه 
 .. لكنك بأرض سوء : قال العالم 

بًا  ى  ! عج ناء عل ك ب م ؟ عرف ذل يف عل آ
ة الـُمدافع له الـُمنِكر عليه           ر الجرائم وقل آب

تل  ..  يها الق ر ف ًال ينتش بلد أص م أن ال فعل
ه   ة أن ى درج م إل ر  والظل د ينتص  ال أح

 ..للمظلوم 
ال  أرض سوء : ق ك ب د .. إن ى بل فاذهب إل

بد   بدون اهللا فاع ومًا يع ا ق إن به ذا ف ذا وآ آ
 .. اهللا معهم 

رجل يمشي تائبًا منيبًا        فمات قبل .. ذهب ال
 ..أن يصل إلى البلد المقصود 

 ..نزلت مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب 
ئبًا منيبًا أقبل تا: فأما مالئكة الرحمة فقالت  

.. 
ذاب فقالت          ة الع ا مالئك لم يعمل خيرًا : وأم

 ..قط 
بعث اهللا إليهم ملكًا في صورة رجل ليحكم          ف

نهم  ين  .. بي ا ب وا م م أن يقيس ان الحك فك
فإلى .. بلد الطاعة وبلد المعصية .. البلدين 
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 ..ز فإنه لها .أيتهما آان أقرب 
رحمة أن تقاربي             د ال . .وأوحى اهللا تعالى إلى بل

د المعصية أن تباعدي         فكان أقرب إلى  .. وإلى بل
 .. بلد الطاعة فأخذته مالئكة الرحمة 

ع   د م رعية تج ائل الش ي المس ين ف ى المفت حت
 .. األسف أن بعضهم تغلبه عاطفته أحيانًا 

ع    ات م ر الخالف ان آثي ي آ د جيران ر أن أح أذآ
 .. زوجته 

يقه            ا تطل ومًا فطلقه ثم راجعها .. اشتد الخالف ي
.. 

 ..ثم راجعها .. فطلقها ثانية .. ثم اشتد أخرى 
يه   ذره وأوص ته أح ا قابل نت آلم ره .. وآ وأذآ

نائه الصغار     وأهمية اعتبارهم والعناية بهم    .. بأب
 : وأآرر عليه .. 

دة    ة واح ك إال طلق بق ل م ي ثة –ل إن – الثال  ف
م تحل لك مراجعتها إال بعد زواجها من      تها ل أوقع

ا      يقه له وال تخرب بيتك .. فاتق اهللا  .. آخر وتطل
.. 

ال              وجه وق ر ال ومًا متغي ا شيخ  : حتى جاءني ي ي
 !! تخاصمنا وطلقتها الثالثة 

نه ليس غريبًا           ذا الكالم م ا الغريب أنه  .. وه إنم
ما تعرف لي شيخًا حبيبًا يفتيني اآلن : قال بعدها 
 !!أراجعها 

نه      م تأملت في الحال فاآتشفت ما          .. فعجبت م ث
قليل أن آثيرًا من الناس تختلف آراؤهم تقرر قبل 

ية – ياراتهم الفقه ا اخت ته – وربم رًا بعاطف  تأث
 ..وطبيعته 

ه شديد الحب              ته أن م من طبيع ناس تعل وبعض ال
ال  اب  .. للم ذل نفسه ألرب ته ي ال تعجب إذا رأي ف

يقتر .. يهمل أوالده وبيته ألجل جمعه    .. األموال  
اع    .. على من يعول     ل إن  . .ال تعجب فهو طم ب

اتخاذه لقراراته وتبنيه لقناعاته ينبني آثيرًا على      
يعة   ذه الطب ه أو   .. ه تعامل مع إذا أردت أن ت ف

تطلب منه شيئًا فضع في نفسك قبل أن تتكلم أنه         
ال      فحاول أن ال تعارض هذه الطبيعة .. محب للم

 ..فيه حتى تحصل على ما تريد منه 
 : خذ مثاًال.. وألن األمثلة مفاتيح الفهوم 

ادفة      ت مص فى وقابل ك زرت مستش رض أن نف

ان زميًال لك أيام الجامعة       ديمًا آ .. صديقًا ق
فوافق .. فدعوته إلى وليمة غداء في بيتك       

.. 
م      ات ث تريت حاج وق واش ى الس بت إل فذه
ل       ت تتص تعد وجعل يت لتس ى الب ت إل رجع
وهم    ابقين تدع م الس ن زمالئك دد م بع

ة صاحبك  يمة ورؤي ارآتكم الول ن م.. لمش
ديق   ؤالء ص ين ه ذين  -ب بخالء ال ن ال  م

 اتصلت به -استولى حب المال على قلوبهم 
يَّا     ا أخبرته عن الوليمة  .. فرحب وح .. فلم

ال  ور    .. آآه : ق تطيع الحض ي أس ا ليتن ي
ة فالن      .. لكني مرتبط بشغل هااام      .. ورؤي

بلغه سالمي      ي أراه في وقت آخر        .. ف ولعل
.. 

رفتك بطبيع     ن مع ت م ت أن ه  فأدرآ ته أن
و .. يخشى أن يجيء  ى أن يدع فيضطر إل

ه   يمة تكلف ه ول ته ويصنع ل ى بي الضيف إل
 ..وهو يريد التوفير .. !! مبلغًا وقدره 

ه      عمومًا هذا الضيف لن يبقى في    : فقلت ل
د الغداء مباشرة         بلد سيسافر بع : فقال .. ال

 !!إذن سأؤجل شغلي وآتي لرؤيته .. آآآ 
ناس    ن ال الطهم م ن تخ ض م ون وبع  يك

يًا أسريًا      ال يصبر .. يحب أسرته  .. اجتماع
راقهم      نه أي شيء إال أن       .. على ف اطلب م

فال تكلفه .. يبتعد عن أوالده بسفر أو نحوه 
 ..ما ال يطيق 

 ..إلى غير ذلك من طبائع الناس 
يعجبني بعض الناس الذي يملك فن اصطياد 

 .. جميع القلوب 
ى ال      د حت الء اقتص ع بخ افر م إذا س ف

 .. حرجهم فأحبوه ي
وإن جالس عاطفيين زاد من نسبة عاطفته       

 .. فأحبوه 
حك   رحين ض ين م ع فكاهي ى م وإن مش

 .. ومزح وجاملهم فأحبوه 
ة لبوسها       إما نعيمها وإما .. يلبس لكل حال

 ..بؤسها 
ي    يًال مع رتك قل د بذاآ ى  .. وُع ر إل وانظ
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 .. وقد أقبل بالكتائب لفتح مكة εرسول اهللا 
في  و س ان أب ي  آ ى النب رج إل د خ بل أن εان  ق  ق

 .. فأسلم .. يدخل مكة 
الشاهد منها أنه لما أسلم قال   .. في قصة طويلة     

 : العباس 
ا رسول اهللا       ا سفيان رجل يحب الفخر       ..ي  إن أب
 ..فاجعل له شيئًا 

ال    م    : " ρفق من دخل دار أبي سفيان فهو    .. نع
 ..آمن 

ن     و آم ه فه يه باب ق عل ن أغل ل .. وم ن دخ  وم
 ..المسجد فهو آمن 

 ..فلما ذهب أبو سفيان لينصرف إلى مكة 
  ..ρنظر إليه رسول اهللا 

 ..فإذا هو الذي استنفر قريشًا لحربه في بدر 
 ..واستنفرها لحربه في أحد 

 ..ثم استنفرها لحربه في الخندق 
 ..قد طحنته الحرب وطحنها .. وإذا رجل قائد 

 ..وإذا هو حديث عهد بإسالم 
 .. أن يريه قوة اإلسالم ρسول اهللا فأراد ر

 ..يا عباس  : " εفقال 
 .. لبيك يا رسول اهللا : قال 
احبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم    : قال  

 ..الجبل حتى تمر به جنود اهللا فيراها 
 ..أي أوقفه على طريق الجيش وهو يدخل مكة 

فيان    ي س باس بأب رج الع ه  .. فخ ف مع ى وق حت
وادي  يل  ..بمضيق ال تائب آالس تدفق الك  حيث ت

 .. إلى مكة 
راياتها           يه ب تائب تمر عل  فلما مرت ..وجعلت الك

 يا عباس من هؤالء ؟ : الكتيبة األولى قال 
 .. سليم : قال العباس 

 ..!! مالي ولسليم : قال 
 ..ثم مرت به الثانية 

 يا عباس من هؤالء ؟: قال 
 .. مزينة : قال 
 ..!!مالي ولمزينة : قال 
وهو ما تمر آتيبة إال سأل .. تى نفدت الكتائب    ح

 .. العباس عنها 
 .. مالي ولبني فالن : قال .. فإذا أخبره 

 في آتيبته الخضراء   ρحتى مر رسول اهللا       
يها المهاجرون واألنصار     ..  قد غطوا  .. وف

د  ادهم بالحدي نهم إال .. أجس رى م ال ي ف
 ..عيونهم 

 ء ؟من هؤال! سبحان اهللا يا عباس : فقال 
باس   ال الع ول اهللا  : فق ذا رس ي  ρه  ف

  ..المهاجرين واألنصار 
ال  ر : ق وت األحم ذا الم د .. ه ا ألح واهللا م

 ..بهؤالء من قبل وال طاقة 
ال      م ق ا أبا الفضل لقد أصبح ملك        : ث واهللا ي

 !ابن أخيك عظيمًا 
 .. إنها النبوة .. يا أبا سفيان : قال العباس 

  ..فنعم إذن: فقال أبو سفيان 
.. صاح به العباس .. فلما تجاوزتهم الخيل   

 ..النجاَء إلى قومك 
 .. فمضى أبو سفيان سريعًا إلى مكة 

 : وجعل يصرخ بأعلى صوته 
 هذا محمد قد جاءآم فيما ..يا معشر قريش 
ه         م ب بل لك  فمن دخل دار أبي سفيان      ..ال ق

 ..فهو آمن 
 وما تغني عنا دارك ؟! قاتلك اهللا : قالوا 
ال  ن    : ق و آم ه فه يه باب ق عل ن أغل .. وم

 ..ومن دخل المسجد فهو آمن 
 ..فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد 

يه  ه در نب ي  εفلل س أب ي نف ر ف يف أث  آ
 .. سفيان بما يصلح له 

نا  ن هه ا يحس يعة .. ومم رف طب أن تع
فإن .. الشخص ونفسيته قبل أن تتكلم معه      

ته   رفة طبيع به   .. مع اذا يناس ي .. وم دك يف
 ..عند التعامل أو الكالم معه 

 .. في غزوة الحديبية 
ول اهللا  رج رس ن   .. ρخ ه م ن مع بم

ن    ه م ق ب ن لح ار وم رين واألنص المهاج
 .. العرب 

 ..آانوا ألفًا وأربعمائة 
ساقوا معهم الهدى وأحرموا بالعمرة ليعلم        
ناس أنهم إنما خرجوا زائرين لهذا البيت        ال

 .. معظمين له 
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هديًا إلى البيت .. بعين من اإلبل     معه س  εوساق   
 ..الحرام 

 ..فمنعتهم قريش من دخولها .. وصلوا مكة 
ي  كر النب مه εعس ع اس ي موض حابه ف  بأص

 ..الحديبية 
رجل       و ال رجل تل يه ال ل إل ريش ترس ت ق جعل

 ..للتفاوض معه 
 .. فبعثوا إليه أوًال مكرز بن حفص 

ان مكرز رجًال من قريش        د لكنه ال يلتزم بعه.. آ
 ..بل هو فاجر غادر .. وال ميثاق 

هذا رجل غادر :  مقبًال قال ρفلما رآه رسول اهللا 
 .. 

ا انتهى إلى رسول اهللا           آلمه بما يصلح    .. ρفلم
 .. لمثله 

إنما جاء معتمرًا .. وأخبره أنه ما جاء يريد حربًا 
ه ليس أهًال            ..  م أن ه يعل دًا ألن ه عه م يكتب مع ول

 ..لذلك 
 ..ريش فأخبرهم رجع مكرز إلى ق

 ..سيد األحابيش .. فبعثوا حليس بن علقمة 
ة     كنوا مك رب س ن الع وم م يش ق ان األحاب وآ

 .. تعظيمًا للحرم وعناية بالكعبة 
 :  قال ρفلما رآه رسول اهللا 

تألهون    وم ي ن ق ذا م بدون .إن ه ..  ز أي يتع
 .. فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه 

ا رأى الهدي من إبل وغنم      تسيل عليه من . .فلم
ده وحباله مربوطًا مهيئًا            وادي في قالئ عرض ال

 .. ليذبح في الحرم 
اره من طول الحبس عن محله                د أآل أوب قد .. ق

 ..أضناه الجوع والعطش 
ك     يش ذل يد األحاب ا رأى س تفض .. لم م .. ان ول

ول اهللا  ل رس ا رأى ρيقاب ًا لم يف ..  إعظام وآ
 !!يمنع المعتمرون عن البيت الحرام 

ال لهم ذلك    .. رجع إلى قريش       : فقالوا له .. فق
 ..اجلس فإنما أنت أعرابي ال علم لك 

 : وقال .. فغضب الحليس 
ا معشر قريش        .. واهللا ما على هذا حالفناآم    .. ي

 ..وال على هذا عاهدناآم 
  أيصد عن بيت اهللا من جاءه معظمًا له ؟ 

يده     يس ب س الحل ذي نف ين  .. وال تخلن ب ل
ين   د وب رة   محم ن العم ه م اء ل ا ج أو .. م

 .. ألنفرن باألحايش نفرة رجل واحد 
وا    حتى نأخذ ألنفسنا .. ُآفَّ عنا .. َمْه : قال

 ..ما نرضى به 
م أرادوا   ريفًا   .. ث ًال ش ثوا رج .. أن يبع

 ..فاختاروا عروة بن مسعود الثقفي 
ال  ا    : فق ت م د رأي ي ق ريش إن ر ق ا معش ي

 إذ جاءآم  يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد      
وقد عرفتم  .. من التعنيف وسوء اللفظ         .. 

 ..أنكم والد وأني ولد 
 ..صدقت ما أنت عندنا بمتهم : قالوا 

ًا في قومه       .. فخرج عروة      ان ملك له .. وآ
 .. وله ترفع على الناس .. شرف ومكانة 

ى رسول اهللا  ا أت م ρفلم ه ث ين يدي  جلس ب
 : قال 

د      ا محم جئت أجمعت أوشاب الناس ثم    !! ي
 بهم إلى بيضتك لتفضها بهم ؟ 

ريش  ا ق وذ  .. إنه ا الع رجت معه د خ ق
 ..قد لبسوا جلود النمور .. المطافيل 

دخلها عليهم عنوة أبدًا           .. يعاهدون اهللا ال ت
وأيم اهللا لكأني بهؤالء قد انكشفوا عنك غدًا 

.. 
 .. واقفًا  .. ρوآان أبو بكر خلف النبي 

و بكر       ال أب أنحن ! ت امصص بظر الال: فق
 ننكشف عنه ؟ 

ومه بهذا الجواب          أ ملك ق فلم يتعود .. تفاج
ثله      ان يحتاج         .. على م يقة آ نه في الحق لك

ا في رأسه من            إلى جرعة آهذه تخفض م
 ..آبرياء 

 من هذا يا محمد ؟ : فقال عروة متأثرًا 
 .. هذا ابن أبي قحافة : قال 
ال  ندي  : ق ك ع ت ل د آان وال ي ا واهللا ل أم

 .. ولكن هذه بهذه  .. لكفأتك بها
ين العبارات بعدها          ويكلم .. وجعل عروة يل

والمغيرة .. ويلمس لحية النبي        ..ρالنبي   
بن شعبة الثقفي واقف وراء رأس رسول     

 .. قد غطى وجهه الحديد  .. ρاهللا 
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ان آلما قرب عروة يده من لحية رسول اهللا     ρفك
 .. 

 .. قرعها شعبة بطرف السيف 
ية       دها ثان م يم رعها شعبة بطرف السيف   . .ث فيق

.. 
ثة       دها الثال ا م ال شعبة   .. فلم اآفف يدك عن  : ق
بل أال تصل إليك يدك       ρوجه رسول اهللا       أي ..  ق

 !!أقطعها 
ومن هذا ! ويحك ما أفظك وأغلظك   : فقال عروة   
 يا محمد ؟

 ..وقال  .. ρفتبسم رسول اهللا 
 ..هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة الثقفي 

روة   ال ع وأتك إال   : فق لت س ل غس در وه أي غ
 ! باألمس 

وعاد إلى قريش  .. ρثم قام عروة من عند النبي 
.. 

 : فاسمع ما قال 
ال    ا معشر قريش       : ق د رأيت آسرى     .. ي واهللا لق

ا رأيت ملكًا يعظمه     .. وقيصر والنجاشي      واهللا م
 .. أصحابه آما يعظم أصحاب محمد محمدًا 
ا ل            رهبة م م يقع من فوقع في قلب قريش من ال

 ..قبل 
 ..فأرسلت قريش سهيل بن عمرو 

ول اهللا   ى رس ي إل ى يمش ا رآه  .. εفمض فلم
ول اهللا  ال  .. ρرس رآم  : ق هل أم بوا  .. س م آت ث

 ..بينهم صلح الحديبية 
رفته    ن مع ب م ذا جان ناس  εه واع ال ..  ألن

ل       تعامل مع آ ي ال تاح المناسب ف واستعمال المف
 ..أحد 

واع من طباع ال     ناس تالحظها حتى في وهذه األن
 ..إلقاء الكلمات أو السواليف معهم 

 ..ويمكنك أن تشاهد دليل ذلك بنفسك 
ية أمام جمع من الناس        حاول أن تلقي قصة مبك

 ..وانظر إلى أنواع تأثرهم .. 
ومًا خطبة ضمنتها قصة مقتل             ر أني ألقيت ي أذآ

ولما وصلت إلى آيفية طعن أبي لؤلؤة  .. τعمر  
  : - بصوت عاٍل –قلت  .. τالمجوسي لعمر 

.. وفجأة خرج أبو لؤلؤة من المحراب على عمر   

 .. ثم طعنه ثالث طعنات 
 وقعت األولى في صدره 

 .. والثانية في بطنه 
ت    ر تح ن بالخنج وته وطع تجمع ق م اس ث

 .. سرته 
ض        رجت بع ى خ ر حت ررررر الخنج م ج ث

 .. أمعائه 
ناس      وه أن ال ي الوج ر ف ا أنظ ُت وأن الحظ

 ..  في آيفية تأثرهم تنوعوا
أة وآأنه يرى        يه فج نهم من أغمض عين فم

 .. الجريمة أمامه 
 .. ومنهم من بكى 

ر     ى تأث تمع دون أدن ان يس ن آ نهم م وم
 !!وآأنه ينصت إلى حكاية ما قبل النوم 
و عرضت قصة حمزة         ل مثل ذلك ل  لما τق

وآيف شقوا  .. وقع شهيدًا في معرآة أحد         
بده   رجوا آ نه فأخ يه وقط.. بط وا أذن .. ع

ه    وهو سيد الشهداء وأسد   .. وجدعوا أنف
 .. اهللا ورسوله 

 .. وعمومًا 
ون من أن           ناس ال يخل علمتني الحياة أن ال

ي  يظ غب نهم غل وجد من بي ال يحسن ..!! ي
 ..وال مجاملة السامعين .. ضبط عباراته 

ذا الصنف جلس مرة         ر أن رجًال من ه أذآ
مع فذآر قصة وقعت له .. في مجلس عام      

ين  د البائع ثه .. أح ي معرض حدي ال ف : فق
بائع ضخم جدًا آأنه حمار      ذا ال ثم قال .. وه

 !!وأشار إلى رجل بجانبه !! يشبه خالد : 
دًا     به خال ار يش يف ص ال أدري آ و .. ف وه

 !! آأنه حمار 
 .. هنا سؤال آبير .. وقبل الختام 

ر طباعك لتتناسب مع طباع      نك تغيي هل يمك
 ؟..من تخالطه 

ر .. م نع  ان عم ناس τآ ين ال هورًا ب  مش
 .. بقوته وصرامته 

ام    ن األي وم م ي ي ع .. وف ل م تلف رج اخ
ته  تعامل    .. زوج يف ي ر آ أل عم اء يس وج

 ..معها 
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باب        اد أن يطرق ال يت عمر وآ ا وقف عند ب فلم
لم .. وعمر ساآت .. سمع زوجة عمر تصرخ به 

 .. لم يضرب .. يصرخ 
 .. جعًا متعجبًا فولى الرجل ظهره للباب وآّر را

ادى   رج ون باب فخ ند ال وت ع ر بص س عم أح
 ما خبرك ؟: .. الرجل 

ال   ين   : ق ر المؤمن ا أمي يك   .. ي تكي إل ئت أش ج
 !!امرأتي فسمعت امرأتك تصرخ بك 

حليلة فراشي .. يا رجل إنها امرأتي   : فقال عمر   
أفال أصبر .. وغاسلة ثيابي .. وصانعة طعامي .. 

 ..منها على بعض السوء 
ومًا  ن  : وعم د م ال ب ه ف ناس ال عالج ل بعض ال

 ..التكيف معه 
يَّ بعض الناس من شدة غضب أبيه      .. يشتكي إل

 ..أو .. أو بخل زوجته 
ه    ي أن الج فيفيدن رق الع يه بعض ط رُض عل فَأْع

 ..جربها آلها ولم تنفع 
ل   ا الح م   ! ؟..فم ى أخالقه بر عل ل أن يص .. الح

َر سيء أخالقهم في بحر َحَسنِ       ويتكيف .. ها  ويغم
 .. مع واقعه قدر المستطاع 

 ..فبعض المشاآل ليس لها حل 
 

 ..نتيجة 
معرفتك بطبيعة الشخص الذي تخالطه تجعلك 

 ..قادرًا على آسب محبته 
 

 ..أستاذ الرياضيات  .21
رحلة    الب الم يات لط ادة الرياض درس م ان ي آ

آان يالحظ على عدد .. السنة األخيرة .. الثانوية 
ال      نهم اإلهم فأراد أن يؤدبهم .. وعدم المتابعة    م

.. 
 ..دخل عليهم يومًا 

ا استقر على آرسيه فاجأهم بقوله           آل : وأول م
 !!واحد يضع آتابه جانبًا ويخرج ورقة وقلمًا 

 !لماذا يا أستاذ ؟: قالوا 
 .. اختبار مفاجئ .. اختبار : قال 

نفذون ما طلب            نوع من التذمر ي دأ الطالب ب .. ب
 ..ياء ويتهامسون باست

غير      م ص ر الجس ب آبي نهم طال ن بي ان م آ
ل   ريع     .. العق اآل س ر المش اآس آثي مش

 : صاح بأستاذه .. الغضب متهور 
ا أستاذ      نحن بالكاد .. ال نريد أن نختبر    .. ي

باهللا آيف إذا آنا    .. نجيب ونحن مذاآرون       
 !! ما ذاآرنا ؟

 ..قالها الطالب بنبرة حادة 
ار المدرس وهاج        ال   .. ث ا : وق  هو على    م

إذا ما ! فاهم ؟.. تختبر غصبًا عنك .. آيفك 
 !!!هو عاجبك اطلع َبّرا 

ار الطالب      أنت اللي تطلع َبّرا : وصاح   .. ث
 .. 

يح   و يص ب وه ى الطال درس إل وجه الم ت
.. يا عديم التربية .. يا قليل األدب    : ويردد  

 ..ويقترب أآثر وأآثر .. يا 
 .. ثم .. نهض الطالب واقفًا 

 آان مما لست أذآره       فظن شرًا آان ما
 !!، وال تسأل عن الخبر
عوقب .. وصل األمر إلى إدارة المدرسة 

الطالب بخصم درجتين وآتابة تعهد بالتزام 
..األدب   

ا المدرس فصار حديث القاصي والداني          أم
ومثار أحاديث .. وأصبح مضرب األمثال .. 

ة    ل المدرس ي آ الب ف ي  .. الط ي ف يمش
راتها وي ات مم يقات والهمس مع التعل .. س

 ..حتى انتقل بعدها إلى مدرسة أخرى 
ه     ف نفس ه الموق ع ل ر وق درس آخ نما م بي

 ..لكنه أحسن التصرف معه 
أخرج : وفاجأهم بقوله   .. دخل على طالبه     

 ..اختبار مفاجئ .. ورقة وقلمًا 
صاح .. وآان من بينهم طالب آذاك الطالب 

  ..ما هو على آيفك !! يا أستاذ : 
ثقل الرجل التي          ان المدرس جبًال يحس ب آ

يه   عد عل اول أن يص م أن !!.. يح يفه
 ..العصبي ال يقابل بعصبية 

ال    ب وق ى الطال ر إل م ونظ ا  : ابتس ي ي يعن
 خالد ما تريد أن تختبر ؟

 ..ال  : - صارخًا -فقال 
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اللي ما .. خالص : فقال المدرس بكل هدووووء     
 ..يريد يختبر نتعامل معه بالنظام 

باب   ا ش بوا ي ؤال األول : اآت يجة  : الس د نت أوج
ومضى  .. 15+ ع  = ص  + س  : هذه المعادلة    

 ..يسوق األسئلة 
م يصبر الطالب المشاآس وقال    أقولك ما أريد : ل

ر     نظر إليه المدرس وابتسم بهدوووء    .. أن أختب
ال ..  ر   : وق زمتك أن تختب ل أل ل  .. وه ت رج أن

 .. ومسئول عن تصرفاتك 
د ا م يج ر  ل به أآث ر غض ا يثي ب م دأ .. لطال فه

ًا   ة وقلم رج ورق ع   .. وأخ ئلة م تب األس دأ يك وب
ثم بعدها تمت محاسبته على سوء أدبه .. زمالئه 

 ..عن طريق إدارة المدرسة 
تذآرت هذه المفارقة في القدرة على التعامل مع        
ى      ناس عل ارات ال ي مه ل ف ا أتأم ف وأن المواق

 ..إذآاء النيران وإخمادها 
ت ر   فال ى تفج ؤدي إل بية ي ع العصبي بعص عامل م

 ..الموقف واحتدام الخالف 
أن من يالقي .. فمن األمور المسلمة عند العقالء 
 .. النار بالنار يزدها شررًا واحتدامًا 

ل        ن يقاب يانًا أن م د أح ة تج ة المقابل ي الجه وف
رود    ًا    –الب رود    – دائم ال تستقيم له األمور     ..  بب

.. 
 .. ناس شعرة معاوية فليكن رابطك مع ال

 آيف استطعت أن تحكم الناس τفقد سئل معاوية 
رًا عشرين سنة       ثم تحكمهم خليفة عشرين    .. أمي

 سنة ؟
ال    نهم شعرة       : فق أحد طرفيها .. جعلت بيني وبي

ديهم   ي أي ر ف دي واآلخ ي ي ن .. ف دوها م إذا ش ف
وإذا .. جهتهم أرخيت من جهتي حتى ال تنقطع       

 .. ن جهتي أرخوا من جهتهم شددت م
 !!ما أحكمه .. صدق رضي اهللا عنه 

ن أن      ه ال يمك نا أن ي حيات لَّمات ف ن المس ن م أظ
ا عصبي غضوب     نأ بالعيش زوجان آالهم .. يه

ا       احبين آالهم ة ص ول عالق ن أن تط ا ال يمك آم
 .. آذلك 

ر أني ألقيت محاضرة في أحدى السجون            .. أذآ
ر       ي العنب رة ف ون المحاض دري أن تك ان ق وآ

لما انتهيت .. بمرتكبي جرائم القتل   الخاص  
رتي   ن محاض اجعهم  .. م ى مه رقوا إل تف

ي أحدهم شاآرًا        بل إل وعرفني بنفسه .. وأق
ي       ية ف طة الثقاف ن األنش ئول ع ه المس وأن

 .. العنبر 
اب جريمة القتل عند           سألته عن سبب ارتك

 .. أآثر هؤالء 
ال   ا شيخ .. الغضب .. الغضب : فق واهللا ي

تل أل      نة رياالت تخاصم      إن بعضهم ق جل حف
 ..عليها مع عامل في بقالة أو محطة وقود 

ليس الشديد  : ( εتذآرت عندها قول النبي   
َرَعة    ذي يملك نفسه       .. بالصُّ ا الشديد ال إنم

  .. )29() عند الغضب 
ا      ذي م بدن ال وي ال و ق بطل ه يس ال م ل نع

فلو آان هذا .. ال .. يصارع أحدًا إال غلبه       
بطولة   ياس ال و مق يوانات   ه بحت الح  ألص

 .. والوحوش أفخر من اآلدميين 
يف        رف آ ذي يع ل ال و العاق بطل ه ا ال إنم

ارة     تعامل مع المواقف بمه تعامل مع  .. ي ي
دون .. زمالئه .. مديره .. أوالده .. زوجته 

 ..أن يفقدهم 
ديث   ي الح و   : وف ي وه ي القاض ال يقض

  .. )30(غضبان 
ر  ال εوأم م فق ى الحل نفس عل تدريب ال :  ب

  .. )31(إنما الحلم بالتحلم 
تحلم    م بال ي    .. نع ند آظم الغضب ف يعني ع

تتعب   ى س رة األول ي  % 100الم ن ف ولك
تتعب   ية س ثة إذا   % 90الثان ي الثال م ف ث

تتعب   ى % 80آظمت غضبك س ذا حت وهك
تتدرب ويصبح الحلم والهدوء عندك طبيعة       

.. 
بت       ي ذه ب أن رائف قصص الغض ن ط وم

ج   نة أمل ومًا لمدي دة  300( ي نوب ج ) ك ج
 .. إللقاء محاضرة 

                                                
  ( 29 )    
  ( 30 )    
  ( 31 )    
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ان من بين الحاضرين شاب سريع الغضب ثائر      آ
 .. األعصاب جدًا 

هذا الشاب سافر مرة بسيارته ولم يكن مستعجًال        
بطء        ان يمشي ب ان وراءه سيارة مسرعة    .. فك آ

ا الطريق           ريده أن يفسح له زداد بطئًا   .. ت وهو ي
 ..ويشير لهم بيده أن خففوا السرعة 

.. حب السيارة األخرى بصاحبنا ذرعًا    ضاق صا   
داه بسرعة وانحرف عليه بسيارته مؤدبًا          .. وتع

 ..ولم يصب أحد منهما بضرر .. ثم مضى 
 وهي تثور على أقل من –ثارت أعصاب صاحبنا 

ر  ك بكثيييي يارته –ذل رعة س زاد س ذ ..  ف وأخ
ويشير لهم بأضواء السيارة      .. يصرخ ويزمجر     

وا    ى توقف رارًا حت بًا   ف.. م رته جان ى غت .. ألق
د     ة حدي ناول قطع تح     -وت  هي في األصل مفك لف

ة     ند الحاج الت ع ي العج ن   .. -براغ زل م ون
يهم   توجهًا إل يارة م يه  .. الس اٍد عل ب ب والغض

 ..وقطعة الحديد في يده 
زل منها ثالثة شباب قد       ة ين إذا بالسيارة المقابل ف

التهم    هم بعض اقت مالبس ديهم  .. ض باعدت أي وت
 .. وبهم من عرض أآتافهم عن جن

بلوا يرآضون بانفعال إلى صاحبنا        وقد رأوه  .. أق
 !!تهيأ للقتال 

تفض  م ان ا رآه ريقه .. فلم ص ب م .. وغ وه
 ..ينظرون إليه وإلى ما في يده 

.. فلما الحظ أنهم يحدون النظر إلى قطعة الحديد      
 : رفعها برفق وقال 

نكم أردت أن أنبهكم إلى أن هذه سقطت م.. عفوًا 
!! .. 

ناولها أحدهم بانفعال      .. وولوا إلى سيارتهم    .. فت
 ..!!وهو يشير بيده إليهم مودعًا 

 
 ..معادلة 

 انفجار = عصبي + عصبي 
 

 ماذا تستفيد من هذه المهارة ؟ .22
تاح     ه مف اب ل ل ب تح   .. آ ب لف تاح المناس والمف

 ..قلوب الناس هو معرفة طبائعهم 
االستفادة .. اإلصالح بينهم   .. حل مشاآل الناس     

 ..اتقاء شرورهم .. منهم 
رفت      ًا إذا ع يه بارع بح ف ك تص ل ذل آ

 ..طبائعهم 
ابًا وقع بينه وبين أبيه خالف            افرض أن ش

اشتد الخالف حتى طرده أبوه من البيت     .. 
ودة مرارًا لكن األب آان           ..  حاول االبن الع

 ..عنيدًا مصرًا 
نهما  الح بي ت لإلص دثت األب .. دخل ح

وص ال رعية  بالنص م   .. ش ن إث ته م خوف
 ..القطيعة 

يك        تفت إل م يل ان مشحونًا غاضبًا جدًا     .. ل آ
 .. 

اليب أخرى لإلصالح   تعمل أس أردت أن تس
 .. 

عرفت من طبيعة هذا األب أنه عاطفي جدًا         
 :جئت إليه وقلت .. 

الن  ا ف دك .. ي رحم ول ا ت رش .. أم يفت
 ..!! ويلتحف السماء .. األرض 

المسكين يبيت طاويًا   و.. أنت تأآل وتشرب    
 .. ويصبح جائعًا 

ز إلى فمك             ره إذا رفعت آسرة الخب ا تذآ أم
 ..أما تذآر مشيه في حر الشمس .. 

ر لما آنت تحمله صغيرًا      ا تذآ وتضمه .. أم
 ..وتشمه وتقبله .. إلى صدرك 

 !! ..أيرضيك أن يستجدي الناس وأبوه حي
الم   ذا لك يج به ة األب ته د أن عاطف .. تج

 ..آثر من نقطة االلتقاء ويقترب أ
 :قلت له .. وإن آان أبوه بخيًال محبًا للمال 

ا فالن أنتبه ال تورط نفسك          أرجع الولد .. ي
أخشى أن يسرق .. تحت نظرك وتصرفك 

فتلزمك المحكمة بسداد ما أخذ     .. أو يعتدي   
ا خرب       ..  فأنت أبوه على آل  .. وإصالح م

 .. انتبه .. حال 
بدأ يعيد موازينه من تجد أن األب البخيل سي

 .. جديد 
ان آالمك موجهًا إلى االبن             وآان .. وإن آ

 ..جشعًا محبًا للمال 
ه      ا فالن    : قلت ل نفعك أال أبوك   .. ي .. لن ي
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 من يسدد مهرك ؟ .. غدًا ستحتاج أن تتزوج 
 لو تعطلت سيارتك من يصلحها ؟ 

 من سيحاسب المستشفى ؟ .. لو مرضت 
اءو ا ش تفيدون آم وانك يس روف .. ا إخ .. مص

 .. وأنت جالس هكذا .. هدايا 
ه بقبلة تطبعها على            ا يضرك أن تصلح ذلك آل م

يك      ين أب أو آلمة أسف تهمس بها في أذنه       .. جب
 .. 

و دخلت لإلصالح بين زوجة وزوجها      ذلك ل .. وآ
ك  ثل ذل ت م نهما  .. فعل د م ل واح اب آ تحت ب وف

 .. بالمفتاح المناسب 
 .. يرك في العمل ومثله لو أردت إجازة من مد

ور    ى العواطف وال أألم تفت إل ه ال يل رفت أن وع
 ! ) ..وبس ( وإنما عمل .. االجتماعية 

ه      أحتاج إلى إجازة ثالثة أيام أجدد فيها      : فقلت ل
أشعر أن إنتاجيتي .. وأستعيد حيويتي   .. نشاطي  

أعطني فرصة .. مع ضغط العمل تنحدر تدريجيًا      
ألعود أنشط .. يام فقط ثالثة أ  ) رأسي   ( إلراحة   
 ..وأقدر 

يًا       ان اجتماع .. تلحظ من خالل تعامالته   .. وإن آ
 : قلت له .. أنه حريص على األسرة والعائلة 

د إجازة ألرى والديَّ        أشعر أنهم  .. أوالدي  .. أري
 .. إلى غير ذلك .. في واد وأنا في واد آخر 

ارة   ذه المه ن ه دًا  .. أتق ناس غ مع ال وستس
ون  ا رأ: يقول ى   م درة عل ي الق ًا ف رع فالن نا أب ي
 ..!!اإلقناع 

 ..نتيجة 
ومعرفة طبيعة اإلنسان .. آل إنسان له مفتاح 

 .. تدّلك على معرفة مفتاحه المناسب 
 ..مراعاة النفسيات  .23

تقلب أمزجة الناس في حياتهم بين حزن وفرح            ت
ر .. وصحة ومرض ..  ى وفق تقرار .. وغن واس

 ..واضطراب 
ب  نوع تق ي يت ن  وبالتال واع م بعض األن لهم ل

تعامالت  تهم   .. ال ب حال ا بحس م له أو رده
 ..الشعورية وقت التعامل 

بل منك النكتة والطرفة ويتقبل المزاح في         د يق فق
ه        لكنه ال يتقبل ذلك .. وقت استقراره وراحة بال

 ..في وقت حزنه 
ر المناسب أن تطلق ضحكة مدوية         فمن غي

نها تحتمل منك في نزه     ..!! في عزاء      ة لك
 ..برية 

يس        رر عند جميع العقالء ول ذا أمر مق وه
 ..هو المقصود بحديثي هنا 

يات   راعاة النفس و م ود ه ا المقص إنم
ع   ديث م ند الح ية ع اعر الشخص والمش

 ..الناس أو التصرف معهم 
ا    يس له ا ول ا زوجه رأة طلقه افرض أن ام

ا .. أب وال أم  د مات ع .. ق ت تجم وجعل
 ..ه أغراضها لتعيش مع أخيها وزوجت

نما هي آذلك إذ دخلت عليها جارتها في       فبي
رة   حى زائ ا   .. الض ة به رحبت المطلق .. ف

اي   وة والش ا القه عت له ت .. ووض فجعل
ها     ث لتؤانس ن أحادي بحث ع رة ت .. الزائ

 : فسألتها المطلقة 
 .. باألمس رأيتكم خارجين من المنزل 

و فالن أصر   .. إي واهللا : فقالت الجارة    أب
ي أن نتعشى خ    .. ارج البيت فذهبت معه عل

تانًا لعرس   ي فس ر السوق واشترى ل م م ث
ي  زل       .. أخت ب ون ل ذه ند مح ف ع م وق ث

 ..واشترى لي سوارًا ألبسه في العرس 
نا إلى البيت رأى األوالد في ملل          ا رجع ولم

 .. فوعدهم آخر األسبوع أن يسافر بهم 
والمطلقة المسكينة تستمع إلى ذلك وتتخيل      

 !!ي بيت زوجة أخيها حالها بعد قليل ف
نوع من      : السؤال   ذا ال ارة ه هل يناسب إث

روع    ي مش لت ف رأة فش ع ام ث م األحادي
 !! الزواج ؟

هل تظن أن هذا المطلقة ستزداد محبة لهذه 
.. ورغبة في مجالستها دائمًا ؟     .. الجارة ؟  

 ..وفرحًا بزيارتها لها ؟
ه    د نصرخ ب واب واح ى ج يعًا عل تفق جم ن

 ..الااااا : قائلين 
 .. بل سيمتلئ قلبها حقدًا وقهرًا 

 إذن ما الحل ؟ هل تكذب عليها ؟ 
ار  .. ال  تكلم باختص ن ت ول .. ولك أن تق : آ

Books-sea.com



 ـكـيـاِتـَح ِبـمـتـْعـَتاْس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 51

يناها      غال قض ض األش ندنا بع ان ع م .. واهللا آ ث
تصرف الكالم إلى موضوع آخر تصبرها به على     

 ..آربتها 
رحلة .. أو افرض  ة الم را نهاي أن صديقين اختب

 .. أحدهما وتخرج بتفوق فنجح .. الثانوية 
واد   ن الم دد م ي ع ي رسب ف رج .. والثان أو تخ

ن       يء م ي ش بول ف ؤهله للق عيفة ال ت بة ض بنس
 ..الجامعات 

تفوُق       زور الم ندما ي ب ع ن المناس َرى م ل َت فه
ات     ول الجامع ديث ح ي الح هب ف احبه أن يس ص

يها          بوله ف م ق والميزات التي ستمنح له    .. التي ت
 ؟ ..

 .. ال : يعًا قطعًا جوابنا جم
 إذن ما الحل ؟ 

نه    ا ع ف به يات يخف ه عموم ر ل ل أن يذآ .. الح
ات      ي الجامع زحام ف رة ال ن آث تكي م أن يش .. آ

بول      ة الق وخوف آثير من المتقدمين إليها      .. وقل
بول   دم الق ن ع احبه   .. م ن ص ف ع ى يخف حت

رغب عند ذلك في مجالسته أآثر       .. مصابه    .. في
ربه   أنس بق به وي عر.. ويح ن  ويش ريب م ه ق  أن

 ..قلبه 
ل مثل ذلك لو التقى شابان أحدهما أبوه آريم              وق

 .. يغدق عليه األموال 
 .. واآلخر أبوه بخيل ال يكاد يعطيه ما يكفيه 

فمن غير المناسب أن يتحدث ابن الكريم بإغداق        
 ..و .. وآثرة المال لديه .. أبيه عليه 

نوع من الكالم يضيق به صدر صديقه       ذا ال ألن ه
ره بمأساته مع أبيه    .. ويستثقل الجلوس ..  ويذآ

 .. مع هذا الصديق ويشعر ببعده عنه في همه 
ي  به النب ذلك ن رين εل اعر اآلخ راعاة مش ى م  إل

ال تطيلوا النظر إلى المجذوم : فقال .. ونفسياتهم 
والمجذوم هو المصاب بمرض ظاهر في        .. )32(

ره    ي منظ وهًا ف ه مش د جعل ده ق ر .. جل ن غي فم
ى  المن يلوا النظر إل وم أن يط ر بق ه إذا م اسب أن

 ..ألن هذا يذآره بمصيبته فيحزن .. جلده 
 εوفي موقف غاية في المراعاة واللطف يتعامل      

                                                
  ( 32 )  

  ..ψمع والد أبي بكر 
ه     لما أقبل بجيوش المسلمين إلى مكة    εفإن

 ..لفتحها 
ر       ي بك و أب ة أب و قحاف ال أب ان   .. ψق وآ

رًا  يخًا آبي ى .. ش ال ال.. أعم ن  ق ه م نة ل ب
 : أصغر ولده 

اظهري بي على جبل أبي قبيس      .. أي بنية   
ون          ا يقول هل جاء محمد   .. ألنظر صدق م

 .. ؟
ته فوق الجبل          ه ابن أي : فقال  .. فأشرفت ب

 بنية ماذا ترين ؟ 
 ..أرى سوادًا مجتمعًا مقبًال : قالت 
 .. تلك الخيل : قال 

ت  ك     : قال دي ذل ين ي عى ب ًال يس وأرى رج
 .. مقبًال ومدبرًا السواد 

أي بنية ذلك الوازع الذي يأمر الخيل       : قال  
 ..ويتقدم إليها 

 .. قد واهللا يا أبِت انتشر السواد : ثم قالت 
ال  لت    : فق يل ووص ت الخ د واهللا إذًا دفع ق
ة  ي  .. مك ى بيت ي إل رعي ب إنهم .. فأس ف

 ..يقولون من دخل داره فهو آمن 
 . .فانحطت الفتاة به مسرعة من الجبل 

ته خيل المسلمين        بل أن يصل إلى      .. فتلق ق
 .. بيته 

 .. فأقبل أبو بكر إليه 
 .. فاحتفى به مرحبًا 

وده    يده يق ذ ب م أخ ه رسول   .. ث ى ب حتى أت
 .. في المسجد ρاهللا 

ا رآه رسول اهللا        .. فإذا شيخ آبير     .. ρفلم
واقتربت .. ورق عظمه .. قد ضعف جسمه 

 ..منيته 
ر   و بك يه   ين .. τوإذا أب ى أب ر إل د  .. ظ وق

وانشغل عنه بخدمة هذا .. فارقه منذ سنين 
 ..الدين 

تفت إلى أبي بكر       ..  فقال مطيبًا لنفسه τال
 :ومبينًا قدره الرفيع عنده 

ا    ون أن ى أآ ته حت ي بي رآت الشيخ ف هال ت
 ! آتيه فيه ؟
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قائدهم رسول  .. آان أبو بكر يعلم أنهم في حرب        
أشعاله أآثر من أن و.. وأن وقته أضيق  .. εاهللا 

 ..يتفرغ للذهاب لبيت شيخ يدعوه لإلسالم 
هو أحق أن .. يا رسول اهللا : فقال أبو بكر شاآرًا

 ..من أن تمشي أنت إليه .. يمشي إليك 
يه الصالة والسالم          أجلس النبي عل أبا قحافة  .. ف

 ..بكل لطف وحنان .. بين يديه 
 .. ثم مسح على صدره 

 .. أسلم : ثم قال 
أشهد أن ال إله : وقال .. ق وجه أبي قحافة فأشر

 .. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .. إال اهللا 
رورًا      يًا مس ر منتش و بك تفض أب عه  .. ان م تس ل

 ..الدنيا فرحًا 
ي  ل النب يخ εتأم ه الش ي وج يب ..  ف إذا الش ف

ال  .. يكسوه بياضًا      روا هذا من شعره   : ρفق غي
 ..وال تقربوه سوادًا .. 

 .. يراعي النفسيات في تعامله نعم آان
ه      ل إن ا دخل مكة قسم جيشه إلى آتائب    εب ..  لم

تائب  دى الك ة إح ى راي حابي .. وأعط ى الص إل
  ..τالبطل سعد بن عبادة 

راية مفخرة لمن يحملها           ليس له فقط .. آانت ال
 ..بل له ولقومه 

كانها     ة وس ى مك ر إل عد ينظ ل س م  .. جع إذا ه ف
ول اهللا  وا رس ذين حارب يه   .. ε ال يقوا عل .. وض

 .. وصدوا عنه الناس 
وعذبوا بالالًُ .. وإذا هم الذين قتلوا سمية وياسر   

 ..وخبابًا 
 ..آانوا يستحقون التأديب فعًال 

رايية    عد ال ز س ول  .. ه و يق وم  : وه يوم ي ال
 ..اليوم تستحل الحرمة  ** الملحمة 

يهم   ك عل ق ذل ريش فش معته ق ي .. س ر ف وآب
 ..ا أن يفنيهم بقتالهم وخافو.. أنفسهم 

ول اهللا  رأة رس ت ام ير ρفعارض و يس ..  وه
 : وقالت .. فشكت إليه خوفهم من سعد 

 يا نبي الهدى إليك لجائيُّ قريش والت حين لجاء
ه       اداهم إل عة األرض وع يهم س اقت عل ين ض ح

 السماء
ون و      ل الحج ر بأه مة الظهـ ريد قاس عدًا ي إن س

 البطحاء
ي     ن الغ تطيع م و يس ي ل ا خزرج ـظ رمان

 بالنسر والعواء
ه األسد األسـود والليث والٌغ في        نه إن فانهي

 الدماء 
فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل   

 اللواء 
بطاح قريش بقعَة القاع في أآف        تكونن بال ل

 اإلماء 
تل صموت آالحية          ا الق ريد له ه مصلت ي إن

 الصماء 
ول اهللا    مع رس ا س عر   .. ρفلم ذا الش .. ه

 .. رحمة ورأفة بهم دخله
 ..وأحب أال يخيبها إذ رغبت إليه 

وأحب أال يغضب سعدًا بأخذ الراية منه بعد   
 .. أن شرفه بها 

فأمر سعدًا فناول الراية البنه قيس بن سعد       
ة  ..  ا مك دخل به ي   .. ف عد يمش وه س وأب

 ..بجانبه 
عد    د س ا رأت ي ريش لم رأة وق فرضيت الم

 ..خالية من الراية 
م يغضب سعد      ه بقي قائدًا لكنه أريح    ول  ألن

 ..من عناء حمل الراية وحملها عنه ابنه 
ر       افير بحج دة عص يد ع ل أن نص ا أجم فم

 ..واحد 
آن ناجحًا واآسب   .. حاول أن ال تفقد أحدًا       

 ..وإن تعارضت مطالبهم .. الجميع 
 

 ..اتفاق 
 .. ال مع األبدان .. نحن نتعامل مع القلوب 

 
 ..اهتم باآلخرين  .24

ناس ع تهم ال ومًا يحبون أن يشعروا بقيم م
.. 

لذا تجدهم أحيانًا يقومون ببعض التصرفات     
 ..!ليلفتوا النظر إليهم 

ل أن    والت ألج ًا وبط رعون قصص د يخت وق
 ..يهتم الناس بهم أو يعجبوا بهم أآثر 
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ًا من عمله متعبًا            ته قادم و رجع رجل إلى بي .. ل
ل       ة آ يت رأى أوالده األربع الة الب ل ص ا دخ فلم

 ..هم على حال من
يتابع برنامجًا .. أآبرهم عمره أحدى عشرة سنة     

 .. في التلفاز 
 .. والثاني يأآل طعامًا بين يديه 

 .. والثالث يعبث بألعابه 
 ..والرابع يكتب في دفاتره 

 ..السالم عليكم .. فسلم األب بصوت مسموع 
.. ذاك منهمك مع برنامجه  .. فلم يلتفت إليه أحد     

والثالث مشغول بطعامه ..  بألعابه والثاني مأخوذ
 .. 

رابع   اه    .. إال ال رأى أب تفت ف ا ال ه لم نفض .. فإن
بل مرحبًا ضاحكًا         ره وأق ده من دفات بل يد  .. ي وق

 .. ثم رجع إلى دفاتره .. أبيه 
 أي هؤالء األربعة سيكون أحب إلى األب ؟ 

دًا   يكون واح نا س زم أن جواب يه : أج بهم إل أح
 ..الرابع 

ه يس ألن اًء  ل اًال أو ذآ وقهم جم ه  ..  يف ا ألن وإنم
 .. أشعر أباه بأنه إنسان مهم عنده 

آلما ازدادوا .. آلما أظهرت االهتمام بالناس أآثر 
 .. لك حيًا وتقديرًا 

يشعر ..  يراعي ذلك في الناس εن سيد الخلق اآ
 ..وهمه همه .. آل إنسان أن قضيته قضيته 

 .. على منبره يومًا يخطب الناس εقام 
دخل رجل من باب المسجد         ونظر إلى رسول   .. ف

 : ثم قال εاهللا 
ا رسول اهللا      ما يدري .. رجل يسأل عن دينه .. ي

 !ما دينه ؟
تفت    قد ال يكون .. فإذا رجل أعرابي  ..  إليه   εفال

ويتفرغ .. مستعدًا أن ينتظر حتى تنتهي الخطبة         
ه النبي      وقد يخرج الرجل ..  ليحدثه عن دينه   εل
 ..جد وال يعود إليه من المس

غ األمر عند الرجل أهمية عالية      د بل لدرجة .. وق
 !!أنه يقطع الخطبة ليسأل عن أحكام الدين 

ان    ر من وجهة نظر اآلخر ال من وجهة        εآ  يفك
 ..نظره هو فقط 

ريف    ره الش ى منب ن عل زل م ي  .. ن ا بكرس ودع

رجل        ام ال وجعل يلقنه ويفهمه    .. فجلس أم
 ..م حتى فه.. أحكام الدين 

م قام من عنده       ورجع إلى منبره وأآمل    .. ث
 ..خطبته 

 ..آآآه ما أعظمه وأحلمه 
ى  ته    أترب ي مدرس حابة ف وا  .. ص فكان

رين    تمام باآلخ رون االه تفاء  .. يظه واالح
 ..ومشارآتهم أفراحهم وأتراحهم .. بهم 

  ..ψومن ذلك ما فعله طلحة مع آعب 
.. نجلس إليه ..  شيخ آبير τآعب بن مالك 

نه   ر س دما آب ه .. بع ف .. ورق عظم وآ
 ..بصره 

في تخلفه عن .. وهو يحكي ذآريات شبابه     
 ..غزوة تبوك 

   .. ρوآانت آخر غزوة غزاها النبي 
ي  رحيل وأراد أن ρآذن النب ناس بال  ال

 .. يتأهبوا أهبة غزوهم 
حتى .. وجمع منهم النفقات لتجهيز الجيش 

 .. بلغ عدد الجيش ثالثين ألفًا 
 ..  حين طابت الظالل الثمار وذلك

وعدو قوي .. وسفر بعيد  .. في حر شديد      
 ..عنيد 

رًا    لمين آثي دد المس ان ع ن  .. آ م تك ول
 ..أسماؤهم مجموعة في آتاب 

 :قال آعب 
ا آنت       ا أيسر م .. قد جمعت راحلتين .. وأن

 .. وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد 
ى الظالل   ك أصغي إل ي ذل ا ف وطيب .. وأن

 ..لثمار ا
ذلك   م أزل آ ول اهللا  .. فل ام رس ى ق  ρحت

 .. غاديًا بالغداة 
ت  تري     : فقل وق فأش ى الس دا إل ق غ أنطل

 ..ثم ألحق بهم .. جهازي 
فعسر علي  .. فانطلقت إلى السوق من الغد      

 ..فرجعت .. بعض شأني 
أرجع غدا إن شاء اهللا فألحق بهم         : فقلت   

 ..فعسر عليَّ بعض شأني أيضًا .. 
ت  اء اهللا  : فقل دا إن ش ع غ م أزل .. أرج فل
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 ..آذلك 
  .. ρوتخلفت عن رسول اهللا .. حتى مضت األيام 

 .. وأطوف بالمدينة .. فجعلت أمشي في األسواق 
أو .. فال أرى إال رجًال مغموصًا عليه في النفاق    

 .. رجًال قد عذره اهللا 
نة            م تخلف آعب في المدي  ρأما رسول اهللا .. نع

 .. به الثالثين ألفًا فقد مضى بأصحا
.. نظر في وجوه أصحابه .. حتى إذا وصل تبوك 

يعة        هدوا ب ن ش الحًا مم ًال ص د رج و يفق إذا ه ف
 .. العقبة 
 !ما فعل آعب بن مالك ؟ : ρفيقول 

ال رجل     ا رسول اهللا   : فق خّلفه برداه والنظر .. ي
 ..في عطفيه 

اذ بن جبل      ال مع واهللا يا نبي .. بئس ما قلت : فق
 .. ما علمنا عليه إال خيرًا اهللا

   ..ρفسكت رسول اهللا 
 :قال آعب 

ا قضى النبي        بوك   ρفلم بل راجعًا  ..  غزوة ت وأق
بماذا أخرج به من    .. جعلت أتذآر   .. إلى المدينة   

ن  .. سخطه  ل ذي رأي م ك بك ى ذل تعين عل وأس
 ..أهلي 

نة        عرفُت أني ال أنجو إال  .. حتى إذا وصل المدي
 .. بالصدق 
فبدأ بالمسجد فصلى فيه ..  المدينة ρلنبي فدخل ا

 .. ثم جلس للناس .. رآعتين 
ون   اءه المخلف يه   .. فج تذرون إل وا يع .. فطفق

 .. ويحلفون له 
وا بضعة وثمانين رجًال       فقبل منهم رسول   .. وآان

تهم ρاهللا  م ..  عالني تغفر له ل .. واس ووآ
 .. سرائرهم إلى اهللا 

ا سلم  .. وجاءه آعب بن مالك          يه  فلم نظر ..  عل
 .. ثم تبسَّم تبسُّم المغضب  .. ρإليه النبي 

 .. فلما جلس بين يديه  .. εأقبل آعب يمشي إليه 
ألم تكن قد ابتعت ظهرك     .. ما خلفك    : ρفقال له   

 ..؟ يعني اشتريت دابتك 
 ..بلى : قال 
 !فما خلفك ؟: قال 

ال آعب      إني واهللا لو جلست  .. يا رسول اهللا    : فق

رك   ند غي يا   ع ل الدن ن أه ي  .. م رأيت أن ل
ولقد أعطيت جدًال .. أخرج من سخطه بعذر 

 .. 
ت    د علم ي واهللا لق تك   .. ولكن ي إن حدث أن

ي     ه عل ى ب ذب ترض ديث آ يوم ح .. ال
 .. ليوشكن اهللا أن يسخطك علي 

تك حديث صدق          ئن حدث تجد عليَّ فيه  .. ول
 .. إني ألرجو فيه عفَو اهللا عني .. 

 ..  ما آان لي من عذر واهللا.. يا رسول اهللا 
وى    ط أق نت ق ا آ ي  .. واهللا م ر من وال أيس

 .. حين تخلفت عنك 
 .. ثم سكت آعب 
 :وقال ..  إلى أصحابه ρفالتفت النبي 

ذا   ا ه ديث   .. أم دقكم الح د ص م .. فق .. فق
 ..حتى يقضي اهللا فيك 

اه          ام آعب يجر خط وخرج من المسجد   .. ق
 يقضي اهللا ال يدري ما.. مهمومًا مكروبًا .. 

 ..فيه 
ومه ذلك      ا رأى ق بعه رجال منهم  .. فلم .. ت

 :ويقولون .. وأخذوا يلومونه 
ذا    بل ه ط ق بًا ق بت ذن ك أذن ا نعلم .. واهللا م

إنك رجل شاعر أعجزت أال تكون اعتذرت        
 بما اعتذر إليه المخلفون ρإلى رسول اهللا      

ثم .. هال اعتذرت بعذر يرضى عنك فيه !.. 
 ..فر اهللا لك فيغ.. يستغفر لك 

 :قال آعب 
ي    زالوا يؤنبونن م ي ت أن  .. فل ى همم حت

 ..أرجع فأآذب نفسي 
 هل لقي هذا معي أحد ؟ : فقلت 
وا  م : قال ت  .. نع ا قل ثل م اال م .. رجالن ق

 .. فقيل لهما مثل ما قيل لك 
وا        : قلت    ا ؟ قال رارة بن الربيع  : من هم م

 .. وهالل بن أمية .. 
ا رجالن صالحان        إذا هم د شهدا بدرًا  ف ..  ق

 ..لي فيهما أسوة 
ت  دًا  : فقل ذا أب ي ه يه ف .. واهللا ال أرجع إل

 ..وال أآذب نفسي 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 
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م مضى آعب        آسير النفس  .. يسير حزينًا    .. τث
 .. وقعد في بيته .. 

م يمِض وقت         الناس عن ρحتى نهى النبي    .. فل
 ..آالم آعب وصاحبيه 

 :عب قال آ
ناس  نا ال نا .. فاجتنب روا ل رج .. وتغي ت أخ فجعل

 .. فال يكلمني أحد .. إلى السوق 
 .. حتى ما هم بالذين نعرف .. وتنكر لنا الناس 

يطان   نا الح رت ل يطان  .. وتنك ي بالح ا ه ى م حت
 .. التي نعرف 

حتى ما هي باألرض التي     .. وتنكرت لنا األرض     
 .. نعرف 

ا صاحباي فجلسا في بيو       جعال .. تهما يبكيان   فأم
نهار      يل وال يان الل .. وال يطلعان رؤوسهما .. يبك

 ..ويتعبدان آأنهما الرهبان 
َدهم   وم وأجل بَّ الق نت أَش ا فك ا أن نت .. وأم فك

لمين   ع المس هد الصالة م وأطوف .. أخرج فأش
 ..وال يكلمني أحد .. في األسواق 

 ..وآتي المسجد فأدخل 
  .. فأسلم عليهρوآتي رسول اهللا 

ول في نفسي     رد السالم     : فأق هل حرك شفتيه ب
 علي أم ال ؟ 

نه     ريبًا م لي ق م أص ر  .. ث ارقه النظ إذا .. فأس ف
 .. أقبل إلي .. أقبلت على صالتي 

 .. أعرض عني .. وإذا التفتُّ نحوه 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

 .. واآلالم تلد اآلالم .. ومضت على آعب األيام 
 .. الشريف في قومه وهو الرجل

عراء  غ الش ن أبل و م ل ه وك .. ب رفه المل ع
 .. واألمراء 

حتى تمنوا لقياه .. وسارت أشعاره عند العظماء    
.. 

ال أحد .. بين قومه   .. في المدينة   .. ثم هو اليوم    
 .. وال ينظر إليه .. يكلمه 
يه الغربة   .. حتى    وضاقت عليه .. إذا اشتدت عل

 :ن آخر نزل به امتحا.. الكربة 
 ..فبينما هو يطوف في السوق يومًا 
 .. إذا رجل نصراني جاء من الشام 

ول  و يق إذا ه ن  : ف ب ب ى آع ي عل ن يدلن م
 ؟.. مالك 

ناس يشيرون له إلى آعب           فأتاه .. فطفق ال
 ..فناوله صحيفة من ملك غسان .. 

 ..!!من ملك غسان !! عجبًا 
واهتم .. إذن قد وصل خبره إلى بالد الشام         

ه  نة  ب ك الغساس بًا .. مل ريد  !! عج اذا ي فم
 !!الملك ؟

 :فتح آعب الرسالة فإذا فيها 
د    "  ا بع ا آعب بن مالك   .. أم إنه بلغني .. ي

ولست بدار .. أن صاحبك قد جفاك وأقصاك 
 ".. فالحق بنا نواسك .. مضيعة وال هوان 

ا أتم قراءة الرسالة     .. إنا هللا  : τقال .. فلم
يَّ أهل الكف          د طمع ف ذا أيضًا من     ..!! ر  ق ه

 .. البالء والشر 
نور      ى الت ورًا إل الة ف ى بالرس م مض .. ث

 ..فأشعله ثم أحرقها فيه 
 .. ولم يلتفت آعب إلى إغراء الملك 
وقصور .. نعم ُفتح له باب إلى بالط الملوك 

اء    رامة والصحبة       .. العظم يدعونه إلى الك
.. 

تجهمه  وله ت ن ح نة م وه .. والمدي والوج
 .. وجهه تعبس في 

 ..يسلم فال يرد عليه السالم 
 .. ويسأل فال يسمع الجواب 

 .. ومع ذلك لم يلتفت إلى الكفار 
زعته   ي زع يطان ف ح الش م يفل أو .. ول

 ..تعبيده لشهوته 
 .. وأحرقها .. ألقى الرسالة في النار 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
ام    تلوها األي ام ت ت األي ى .. ومض وانقض

 ..وآعب على هذا الحال .. آامل شهر 
ناقه   تد خ ار يش زداد .. والحص يق ي والض

 ..ثقله 
وال الوحي بالحكم   ..  ُيمضي   ρفال الرسول    

 .. يقضي 
 ..فلما اآتملت أربعون يومًا 

إذا رسول من النبي          ..   يأتي إلى آعب ρف
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 ..فيطرق عليه الباب 
يه    ب إل رج آع رج   .. فيخ اء بالف ه ج إذا  .. لعل ف

 :يقول له الرسول 
 ..   يأمرك أن تعتزل امرأتك ρإن رسول اهللا 

 أم ماذا ؟ .. أَُُطلِّقها : قال 
 .. ولكن اعتزلها وال تقربها .. ال : قال 

ال      رأته وق ى ام ب عل دخل آع ك  : ف ي بأهل الحق
 .. فكوني عندهم حتى يقضي اهللا في هذا األمر 

 .. إلى صاحبي آعب بمثل ذلك ρوأرسل النبي 
 :فقالت .. ة هالل بن أمية فجاءت امرأ

ول اهللا    ا رس ر    .. ي يخ آبي ية ش ن أم الل ب إن ه
 ؟..فهل تأذن لي أن أخدمه .. ضعيف 

 ..ولكن ال يقربنك .. نعم : قال 
رأة    ت الم ي اهللا   : فقال ا نب ن   .. ي ه م ا ب واهللا م
يء   رآة لش بًا  .. ح ا زال مكتئ يل  .. م ي الل يبك

 ..منذ آان من أمره ما آان .. والنهار 
**   *   *   *   *   *   *   *    

يلة على آعب        ام ثق واشتدت الجفوة ..ومرت األي
 ..حتى صار يراجع إيمانه ..عليه 

 .. يكلم المسلمين وال يكلمونه 
 .. فال يرد عليه ρويسلم على رسول اهللا 

 ؟!ومن يستشير ..!! فإلى أين يذهب 
  :τقال آعب 

بالء          يَّ ال ا طال عل ..  قتادة ذهبت إلى أبي    .. فلم
يَّ      .. وهو ابن عمي        ناس إل إذا هو  .. وأحب ال ف
 .. فتسورت الجدار عليه .. في حائط بستانه 

 .. فسلمت عليه .. ودخلت 
 .. فواهللا ما رد علي السالم 

ت  دك اهللا : فقل تادة  .. أنش ا ق ا أب ي  .. ي م أن أتعل
 أحب اهللا ورسوله ؟

 .. فسكت 
 اهللا ورسوله أتعلم أني أحب.. يا أبا قتادة : فقلت 

 ؟
 ..فسكت 
ت  دك اهللا : فقل تادة  .. أنش ا ق ا أب ي  .. ي م أن أتعل

 أحب اهللا ورسوله ؟
 ..اهللا ورسوله أعلم : فقال 

ذا الجواب   ه وأحب  .. سمع آعب ه ن عم من اب

 ال يدري أهو مؤمن أم ال ؟.. الناس إليه 
تجلد لما سمعه          م يستطع أن ي وفاضت .. فل

 .. عيناه بالدموع 
 .. الحائط خارجًا ثم اقتحم 

 .. وجلس فيه .. وذهب إلى منزله 
ال زوجة تجالسه .. يقلب طرفه بين جدرانه 

 .. وال قريب يؤانسه .. 
د مضت عليهم خمسون ليلة        من حين  .. وق

 .. الناس عن آالمهم ρنهى النبي 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

يلة الخمسين       زلت توبتهم على  .. وفي الل ن
 .. في ثلث الليل ρالنبي 
 ..فتال اآليات ..  في بيت أم سلمة εوآان 

  : τفقالت أم سلمة 
 ..أال نبشر آعب بن مالك .. يا نبي اهللا 

ال  ناس : ق م ال نعونكم .. إذًا يحطمك ويم
 ..النوم سائر الليلة 

ي  لى النب ا ص ر ρفلم ناس ..  الفج آذن ال
 .. بتوبة اهللا عليهم 

 .. فانطلق الناس يبشرونهم 
 :قال آعب 

د صليت الفجر على سطح بيت من          وآنت ق
 .. بيوتنا 

ر اهللا     ي ذآ ال الت ى الح الس عل ا ج نا أن فبي
ي نفسي        .. تعالى    د ضاقت عل وضاقت .. ق

 .. عليَّ األرض بما رحبت 
ا من شيء أهم إلّي           .. من أن أموت   .. وم

.. أو يموت  .. ρفال يصلي عليَّ رسوُل اهللا 
تلك الم    ناس ب ن ال ون م زلة  فأآ ال .. ن ف

 .. وال يصلي عليَّ .. يكلمني أحد منهم 
 ..فبينما أنا على ذلك 

على جبل سلع    .. إذ سمعت صوت صارخ        
 : بأعلى صوته يقول 

 .. أبشر ! .. ياااااا آعب بن مالك 
وعرفت أن قد جاء فرج  .. فخررت ساجدًا     

 .. من اهللا 
بل إليَّ رجل على فرس    واآلخر صاح .. وأق

  ..من فوق جبل 
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 .. وآان الصوت أسرع من الفرس 
رني      وته يبش معت ص ذي س ي ال ا جاءن .. فلم

واهللا ما .. نزعت له ثوبيَّ فكسوته إياهما ببشراه 
 .. أملك غيرهما 

 .. فلسبتهما .. واستعرت ثوبين 
ول اهللا   ى رس ت إل ناس   .. ρوانطلق ي ال فتلقان

 .. فوجًا .. فوجًا 
توبة  ي بال ون .. يهنئون نك ت: يقول وبة اهللا ليه

 .. عليك 
إذا رسول اهللا      .. حتى دخلت المسجد         جالس εف

فلما رأوني واهللا ما قام منهم إليَّ  .. بين أصحابه   
.. قام فاعتنقني وهنأني  .. إال طلحة بن عبيد اهللا      

 ..فواهللا ما أنساها لطلحة .. ثم رجع إلى مجلسه 
ول اهللا      ى رس ف عل ى وق يت حت لمت εفمش  فس

 ..عليه  
رق   ه من السرور وهو يب رَّ .. وجه ان إذا ُس وآ

 ..حتى آأنه قطعة قمر .. استنار وجهه 
ال    ا رآني ق نذ    : فلم يك م رَّ عل وم م ر ي أبشر بخي

 .. ولدتك أمك 
أم من عند اهللا  .. أمن عندك يا رسول اهللا      : قلت   

 ؟  
 .. ثم تال اآليات .. بل من عند اهللا .. ال : قال 

 .. فجلست بين يديه 
ت  ا رس: فقل ع ! ول اهللا ي ي أن أنخل ن توبت إن م

 .. وإلى رسوله .. من مالي صدقة إلى اهللا 
 .. فهو خير لك .. أمسك عليك بعض مالك : فقال 

ت  ول اهللا : فقل ا رس ي ! ي ا نجان إن اهللا إنم
وإن من توبتي أال أحدث إال صدقًا ما      .. بالصدق   

 .. بقيت 
م    وأنزل في .. تاب اهللا على آعب وصاحبيه     .. نع
 ..ك قرءانًا يتلى ذل

 : فقال عز وجل 
ى النَِّبيِّ َواْلُمَهاِجِريَن َواألَْْنَصاِر      [ اَب اهللاَُّ َعَل ْد َت  َلَق

اَد          ا َآ ِد َم ْن َبْع َرِة ِم اَعِة اْلُعْس ي َس َبُعوُه ِف ِذيَن اتَّ الَّ
ْم   ُه ِبِه ْيِهْم ِإنَّ اَب َعَل مَّ َت ْنُهْم ُث ِريٍق ِم وُب َف ِزيُغ ُقُل َي

َوَعَلى الثَّالَثِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحتَّى ِإَذا *يٌم َرُؤوٌف َرحِ 
َبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم       ا َرُح ْيِهُم األَْْرُض ِبَم اَقْت َعَل َض
َأْنُفُسُهْم َوَظنُّوا َأْن ال َمْلَجَأ ِمَن اهللاَِّ ِإالَّ ِإَلْيِه ُثمَّ َتاَب        

َو التَّوَّا         ُتوُبوا ِإنَّ اهللاََّ ُه ْيِهْم ِلَي  ]ُب الرَِّحيُم   َعَل
.. 

 لما  τأن طلحة   .. والشاهد من هذه القصة      
بًا قام إليه واعتنقه وهنأه         فزادت .. رأى آع

ه        حتى آان يقول بعد موت      .. محبة آعب ل
: وهو يحكي القصة بعدها بسنين      .. طلحة   

 ..فواهللا ال أنساها لطلحة 
ب ؟     ب آع ر قل ى يأس ة حت ل طلح اذا فع وم

دة   ارة رائ ل مه تمَّ.. فع ه اه ارآه ..  ب ش
 ..فصار له عنده حظوة .. فرحته 

ناس ومشارآتهم في مشاعرهم      تمام بال االه
 ..يأسر قلوبهم 

تحانات       و آنت في زحمة االم ووصلت .. ل
.. إلى هاتفك المحمول رسالة مكتوب فيها          

ي   تحاناتك واهللا إن بال ن ام رني ع بش
ديقك      ك ، ص و ل يك وأدع غول عل : مش

 ..إبراهيم 
 ..حبتك لهذا الصديق ؟ بلى أليس ستزداد م

فى      ي المستش ًا ف وك مريض ان أب و آ .. ول
ه في غرفته وأنت مشغول البال             فبقيت مع

يه    .. واتصل بك صديق وسألك عنه          .. عل
.. تحتاج مساعدة ؟ نحن في خدمتك : وقال 

 .. فشكرته 
ال     ل وق اء اتص ي المس م ف ل : ث إذا األه
فأخبرني .. يحتاجون أي شيء أشتريه لهم     

 ..فشكرته ودعوت له .. 
 ؟..أال تشعر أن قلبك ينجذب إليه أآثر 

نحن .. فالن : بينما لو اتصل بك آخر وقال      
هاه تذهب  .. خارجون إلى نزهة في البحر        

 معنا ؟ 
 .. واهللا والدي مريض وال أستطيع : فقلت 

م يسأل عن            تذر أن ل ه ويع بدل أن يدعو ل ف
أدري أنه مريض لكن هو     : قال لك   .. حاله  

ن   ف ون ول نده ممرض فى وع ي المستش
يستفيد من بقائك تعال معنا استمتع واسبح       

احكًا   .. و  ك ض و يمازح ا وه أن .. قاله وآ
يه  دك ال يعن رض وال تكون .. م يف س آ

 نظرتك إليه ؟
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نخفض ألنه لم يهتم               بك ي دره في قل بال شك أن ق
 ..بهمومك 

 ..من أحرج ما وقع لي من مواقف 
دة ل   ى ج افرًا إل نت مس ي آ ام أن دة أي نت .. ع آ

 ..مشغوًال جدًا 
ي        ن أخ ي م ى هاتف ا عل الة خالله لتني رس وص

 : سعود آتب فيها 
نا فالن توفي في             أحسن اهللا عزاءك في ابن عم

 .. ألمانيا 
نا هذا             وهو -اتصلت بأخي فأخبرني أن ابن عم

ر  ي  -شيخ آبي ب ف الج القل ين لع بل يوم ب ق  ذه
 وأن جثمانه ..ألمانيا وتوفي أثناء إجراء العملية 
رياض     ار ال ى مط ريبًا إل ل ق ه  .. سيص وت ل دع

 ..وأنهيت المكالمة .. وترحمت عليه 
بعدها بيومين انتهت أعمالي في جدة وذهبت إلى    

 ..المطار أنتظر وقت إقالع رحلتي للرياض 
في هذه األثناء آان يمر بي عدد من الشباب فإذا   
يانًا    وا أح لمين وآان بلوا مس ي وأق ي عرفون رأون

.. ن الشباب المراهقين لهم قصات شعر غريبة      م
ازحهم وأطلق التعليقات عليهم        ومع ذلك آنت أم

 ..تحببًا وتلطفًا 
فلما أنهيتها فإذا شاب   .. انشغلت بمكالمة هاتفية    
ًا   نطاًال وقميص بس ب ّلمًا  .. يل بل مَس ي فيق يران

 ..مصافحًا 
ًا         ه وقلت مازح ة    : رحبت ب ا هذه األناق أنت .. م

 .. ونحو هذه العبارات .. نك عريس اليوم آأ
 :سكت الشاب قليًال ثم قال 

ا عرفتني     اآلن وصلت من ألمانيا  .. أنا فالن   .. م
وأنا متوجه إلى الرياض اآلن .. معي جثمان أبي  
 ..على أقرب رحلة 

.. آأنما صب علي برميل ماء بارد .. في الحقيقة 
دًا        وجثمانه معه .. أبوه مات   .. صرت محرجًا ج

ي حك   ف ه وأض ا أمازح رة وأن ذا ..  الطائ إن ه
 !!لشيء عجاب 

م قلت          يًال ث واهللا ما انتبهت .. آآآآسف  : سكتُّ قل
يك   ام   .. إل نذ أي نا م ا ه فأحسن اهللا عزاءك  .. فأن

 ..وغفر لوالدك 
ي عدم انتباهي   ذورًا ف يقة مع ي الحق نُت ف وإن آ

.. فقد آنت ال أقابله إال قليًال .. إلى شخصه  
ثوب رته وأراه ب نطال .. ه وغت بس الب ا ل فلم

أة في زحمة شباب من جدة           .. وجاءني فج
 ..لم يقع في نفسي أنه فالن 

ي   ارآتهم ف ناس مش تمام بال ن االه فم
.. مشاعرهم وإشعارهم أن همهم هو همك       

 ..وأنك تحب الخير لهم 
رآات   د أن الش نطلق تج ذا الم ن ه وم
ات      ندها إدارة للعالق ون ع تطورة يك الم

ة  ي .. العام ال التهان تها إرس مهم
وتقديم الهدايا  .. والتبريكات في المناسبات    

 ..ونحو ذلك .. 
رت    تهم وأظه عرتهم بقيم ا أش ناس آلم ال

 ..االهتمام بهم ملكت قلوبهم وأحبوك 
 :خذ أمثلة سريعة من الواقع 

لو دخل شخص إلى مكان مليء بالناس فلم    
يه  ًا يجلس ف د مكان يًال .. يج .. فتفسحت قل

 :  له مكانًا وقلت وأوسعت
الن    ا ف ل ي نا  .. تفض ال ه عر  .. تع لش
 ..باهتمامك وأحبك 

تم في حفل عشاء             و آن وأقبل يحمل  .. أو ل
ة فيها مكان           بحث عن طاول تلفت ي طعامه ي

ارغ  ت  .. ف يًا وقل ه آرس زت ل ياك : فجه ح
لشعر باهتمامك  .. تفضل هنا   .. اله يا فالن    

 ..أيضًا 
 ..يحبوك . .عمومًا أشعر الناس بقيمتهم 

ول اهللا   ان رس ا   εآ ك أيم ى ذل رص عل  يح
 .. حرص 

ره يوم           ام يخطب على منب د ق يه وق انظر إل
 .. جمعة 

جد   ى المس دخل إل ي ي إذا بأعراب أة ف وفج
وينظر إلى رسول اهللا    .. ويتخطى الصفوف   

ε ..    ائًال ا رسول اهللا  : ويصيح ق رجل .. ي
 .. فعلمه دينه ! ال يدري ما دينه 

ي  زل النب ره εفن ن منب ى ..  م وجه إل وت
ثم جعل .. الرجل وطلب آرسيًا فجلس عليه 

تحدث مع الرجل ويشرح له الدين إلى أن            ي
 ..ثم عاد إلى منبره .. فهم 
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ناس  تمام بال ة االه و  .. قم ا ل دري ربم ن ي وم
ى أن    نه إل اهًال بدي ي ج رجل وبق رج ال ه لخ أهمل

 ..يموت 
ه لوجدت من بينها أن  .. εولو نظرت في شمائله     

زع    م ين د ل افحه أح ان إذا ص د  εآ ن ي ده م  ي
 ..حتى ينزع ذاك يده أوًال .. المصافح 

ان  يعًا     εوآ يه جم تفت إل د ال ه أح أي ..  إذا آلم
 ..التفت بوجهه وجسمه إليه يستمع وينصت 

 
 ..تجربة 

الناس آلما أشعرتهم بقيمتهم وأظهرت االهتمام 
 ..وأحبوك .. ملكت قلوبهم .. بهم 

  
 .. تحب الخير لهم أشعرهم أنك .25

ا آان قلبك مملوءًا بالمحبة والنصح لآلخرين       آلم
تعامل    ..  ي ال ك ف ي مهارات ادقًا ف ا صرت ص آلم

 ..معهم 
ازدادوا هم أيضًا .. وآلما أحس الناس بحبك لهم    

 ..لك محبة وقبوًال 
ة       يادتها الخاص ئ ع بات تمتل دى الطبي ت إح آان

 ..دائمًا بالمراِجعات 
بن في المجيء إليها دائمًا     وآانت المريضات يرغ  

ذه      ة له ديقة خاص ا ص عر أنه دة تش ل واح وآ
 ..الطبيبة 

آانت هذه الطبيبة تمارس مهارات متعددة تسحر   
 ..بها قلوب اآلخرين 

ك   ن ذل ا إذا    .. م كرتيرة أنه ع الس ت م ا اتفق أنه
ع        تحدث م ريد أن ت ات ت دى المريض لت إح اتص

 ..الطبيبة أو تسألها عن شيء يخص المرض 
إن  وترحب بها ..  السكرتيرة تسألها عن اسمها   ف
س       ..  د خم ال بع رم باالتص نها التك ب م م تطل ث

 .. دقائق 
ثم تأخذ السكرتيرة الملف الخاص بهذه المريضة      

بة ..  ناوله للطبي ومات  .. وت بة معل رأ الطبي فتق
رض   ة  .. الم تها الخاص ى بطاق ر إل .. وتنظ

ماء    تها وأس يها وظيف ا ف ة بم وماتها الكامل  ومعل
 .. أوالدها 

ة   لت المريض إذا اتص بة  .. ف ا الطبي بت به .. رح

دها  .. وسألتها عن مرضها    وعن فالن ول
 ..و .. وأخبار وظيفتها .. الصغير 

فتشعر المريضة أن هذه الطبيبة تحبها جدًا   
ر    ا وتتذآ ماء أوالده ظ أس ا تحف ة أنه لدرج

فترغب .. ولم تنس مكان عملها .. مرضها 
 .. مًا في المجيء إليها دائ

أرأيت أن امتالك القلوب وأسرها سهل جدًا   
.. 

ر عن محبتك لآلخرين بكل            وال بأس أن تعب
راحة  ًا   .. ص ًا أو أم وا أب واء آان أو .. س

 ..أو زمالء وجيران .. زوجة أو أبناء 
تم مشاعرك نحوهم        : قل لمن تحبه    .. ال تك

 ..أنت غاٍل إلى قلبي .. أنا أحبك 
ان عاصيًا قل له         و آ إنك أحب إلي  : حتى ل

 .. من أناس آثيييير 
ولم تكذب فهو أحب إليك من ماليين اليهود     

 ..آن ذآيًا .. أليس آذلك .. 
ر أني ذهبت مرة ألداء العمرة           وآنت .. أذآ

خالل طوافي وسعيي أدعو للمسلمين جميعًا 
ين       ..  الحفظ والنصر والتمك وربما قلت  .. ب
اللهم اغفر لي واغفر ألحبابي وأصحابي        : 
 .. 

عائرها     ن ش ي م د انتهائ دت اهللا .. وبع حم
 ..على التيسير 

يت فيه           ندقًا ألب ريت ف م اآت فلما وضعت  .. ث
ر    الة عب بت رس ادتي آت ى وس ي عل رأس

 : الهاتف الجوال أقول فيها 
اآلن أنهيت العمرة وتذآرت أحبابي وأنت    "

ك    دعاء اهللا يحفظ ن ال ك م م أنس نهم فل م
 " .. ويوفقك 

 ..انتهت الرسالة 
رة     ي ذاآ زنة ف ماء المخ ى األس لتها إل أرس

 .. آانت خمسمائة اسم .. الهاتف 
لم أآن أتصور التأثير العجيب لهذه الرسالة 

 ..في قلوب اآلخرين 
ّي          نهم من أرسل إل واهللا إني أبكي وأنا  : م

أشكرك أنك ذآرتني بدعائك    .. أقرأ رسالتك   
.. 
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 واهللا يا أبا عبد الرحمن ما أدري بم: وآخر آتب   
 ..ولكن جزاك اهللا خيرًا ! أرد عليك 

ثالث آتب    .. أسأل اهللا أن يستجيب دعاءك    : وال
 ..ونحن واهللا ال ننساك 

يقة نحتاج بين الفينة واألخرى أن           نحن في الحق
بهم     نا نح ناس بأن ر ال اغل  .. ُنَذّآ رة مش وأن آث

 ..الدنيا لم تنسنا إياهم 
 .. وال بأس أن يكون ذلك بمثل هذه الرسائل 

بابك    ي ى أح تب إل ن أن تك ين   : مك م ب وت لك دع
ة األخيرة        .. األذان واإلقامة     أو في ساعة الجمع

 .. 
تك صالحة فلن يكون في هذا إظهار      وإذا آانت ني

اء  ل أو ري ين  .. للعم بة ب ة ومح ادة ألف ا زي وإنم
 ..المسلمين 

أذآر أني ألقيت محاضرة في مخيم دعوي صيفي     
فاء وهي متنزه في جبال الش.. في مدينة الطايف 

 ..يجتمع فيه أعداد آبيرة من الشباب 
ر الحاضرين هم من الشباب الذين يظهر            ان أآث آ

ر والصالح  يهم الخي رون .. عل باب اآلخ ا الش أم
و       ين له ا ب زهات م راف المتن ي أط وا ف د بق فق

 ..وطرب 
 .. انتهت المحاضرة 

 .. أقبل جمع من الشباب يسلمون 
ان من بينهم شاب له قصة شعر         غريبة ويلبس  آ

يق   ز ض نطال جين كر  .. ب افح ويش بل يص .. أق
يه بحرارة     وشكرته على حضوره   .. فسلمت عل

ده وقلت        تبسم .. وجهك وجه داعية    : وهززت ي
 ..وانصرف 

دها بأسبوعين تفاجأت باتصال يقول          هاه ما : بع
ا شيخ أنا الذي قلت لي وجهك وجه      .. عرفتني    ي

ثم .. اء اهللا واهللا ألصبحن داعية إن ش      .. داعية   
 .. صار يشرح لي مشاعره بعد تلك الكلمات 

بارة    دق الع ناس بص ر ال يف يتأث ت آ .. أرأي
 ..!والمحبة 

ول اهللا    ا رس ناس      εأم وب ال ر قل ان ياس د آ  فق
ه  روعة أخالق ته  .. ب ار محب ى إظه ه عل وقدرت

 .. الصادقة لهم 
 ..أجّل الصحابة .. آان أبو بكر وعمر 

 .. ر دومًا وآانا يتنافسان في الخي
و بكر يسبق غالبًا         ان أب فإن بكر عمر .. وآ

بقه       ر س ا بك د أب الة وج م .. للص وإن أطع
 ..مسكينًا وجد أبا بكر سبقه 

 ..وجد ابا بكر قبله .. وإن صلى ليلة 
وم أمر النبي         الناس بالصدقة لسد εوفي ي

 .. حاجة نازلة نزلت بالمسلمين 
ن   عة م نده س ر ع وقت أن عم ك ال وافق ذل

 .. مال ال
ال  ر    : فق ا بك بق أب يوم أس بقته .. ال إن س
 .. يومًا 

فدفعه إلى .. ذهب عمر فجاء بنصف ماله      
  ..ρرسول اهللا 

  لعمر لما رأى المال ؟εفما أول آلمة قالها 
أله عن  ال ؟ أم س دار الم أله عن مق هل س

 نوعه ذهب أم فضة ؟
ا رأى   .. ال  ل لم ال   εب رة الم م ..  آث تكل

نها عمر أنه محبوب عند  بكلمات يستنتج م    
  ..εرسول اهللا 
 ) ..ما أبقيت ألهلك يا عمر ؟ : ( قال لعمر 
ال عمر     أبقيت لهم مثله .. يا رسول اهللا    : ق

.. " 
..   منتشيًا ρويجلس عمر عند رسول اهللا       

 ..ينتظر أبا بكر 
ر   و بك ي أب ى  τفيأت يدفعه إل ر ف اٍل آثي  بم

ول اهللا  ه  ρرس ف مكان ر واق رى ..  وعم ي
 ..طاء ويسمع الحوار الع

إذا بالنبي      بل أن يلتفت إلى ما يحتاجه   εف  ق
ما .. يا أبا بكر : ( يسأل أبا بكر .. من مال 

 ) ..أبقيت ألهلك ؟ 
م فهو يحب أبا بكر     وال .. ويحب أهله .. نع
 .. يرضى بالضرر عليه 

ر   و بك ال أب ا رسول اهللا : ق م .. ي يت له أبق
يت به جميعًا أما المال فقد أت.. اهللا ورسوله 

.. 
وإنما أتى به .. وال بربعه .. لم يأت بنصفه  

 ..آله 
.. ال جَرم :"  إال أن قال τفما آان من عمر 
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 " ..ال سابقت أبا بكر أبدًا 
فكانوا يهيمون .. يحبهمεآان الناس يشعرون أنه 

بًا  ه ح م ..ب ه ..  إحدى الصلوات εصلى به فكأن
يًال حتى بدت أقصر من م          ثيالتها عجل بصالته قل

.. 
 .. تعجب أصحابه εرأى .. فلما انقضت الصالة 

 لعلكم عجبتم من تخفيفي للصالة ؟: فقال لهم 
 ! .. نعم : قالوا 
 ..!!إني سمعت بكاء صبي فرحمت أمه  : εفقال 

رين    ب اآلخ يف يح ت آ ذه  .. أرأي م ه ر له ويظه
 ..المحبة من خالل تعامله 

 ..لست وحدك 
.. أنا أحبك : آن صريحًا .. أظهر عواطفك 

 ..  أنت غال إلى قلبي .. فرحت بلقياك 
 

 ..ِاحفظ األسماء  .26
 ..وهذا من االهتمام بالناس 

ل شخصًا ما في موقف عارض            ا أجمل أن تقاب م
أو في وليمة .. أو في طائرة .. آلقاء عند بنك .. 

 .. عامة 
.. ثم تراه في موقف آخر    .. فتتعرف على اسمه      

 ..بًا يا فالن مرح: فتقبل عليه قائًال 
 ..ال شك أن ذلك يطبع في قلبه لك محبة وتقديرًا 

عره     ك يش ذي أمام خص ال م الش ك الس حفظ
 ..باهتمامك به 

ه   ظ أسماء طالب ذي يحف درس ال ين الم رق ب .. ف
 .. والذي ال يحفظ 
ولك للطالب      ا فالن       : ق م ي قم يا  : أحسن من   .. ق

 .. طالب 
رد على الهاتف      .. إليك أيهما أحب .. حتى في ال

 .. أو ألو ..نعم : أن يجيبك من تتصل به بقوله 
يًا       ول محتف ا خالد   : أو يق هال أبو عبد .. مرحبًا ي

 ..اهللا 
ة   ب رن ي القل ه ف ال شك ان استماعك السمك ل ب

 ..قبل األذن 
زدحم    ة أن ي د المحاضرات العام ادة بع جرت الع

 ..  علي بعض الشباب يصافحون ويشكرون 
ردي        االسم الكريم ؟    : د آلمة    آنت أحرص على ت

ن األخ ؟   ياك اهللا م د   .. ح ل واح ولها لك أق
فكان آل .. أسلم عليه ألبدي له اهتمامي به 

رًا  ي مستبش د يجيبن اد : واح وك زي .. أخ
 .. ابنك ياسر 

دما سلم عدد آبير منهم             ه بع ومًا أن ر ي وأذآ
وا  أل  .. ومض دهم ليس اد أح ا  .. ع أول م ف

ه    ت ل يَّ قل بل عل ياك ا: أق د  ح ا خال .. هللا ي
تهج وقال     تعرف اسمي  !! ما شاء اهللا    : فاب

!! 
 ..الناس عمومًا يحبون مناداتهم بأسمائهم 

من المعروف أن الموظف العسكري يعلق          
 ..لوحة صغيرة على صدره فيها اسمه 

دى   ي إح رة ف يت محاض ي ألق ر أن فأذآ
فازدحم أآثرهم مسلمًا .. المناطق العسكرية 

 .. بعد المحاضرة 
ان تعد   آ رب ويب دهم يقت ريد  ..  أح ه ي وآأن

 ..السالم لكنه يخجل من مزاحمة اآلخرين 
وحة اسمه     يه ولمحت ل تفت إل ددت .. ال فم

ت  يه وقل دي إل الن : ي رحبًا ف ر !! م فتغي
ب   ه وتعج و   .. وجه افحًا وه ده مص د ي وم

 آيف عرفت اسمي ؟ !! هاه : يتبسم ويقول 
ا أخي الذين نحبهم      : فقلت    الزم نعرف .. ي

 .. أسماءهم 
 .. فكان لهذا تأثير آبير عليه 

و   ى ل ذا ويتمن نع به ناس يقت ن ال ر م آثي
 ..استطاع حفظ أسماء اآلخرين 
فهي آثيرة .. أما أسباب عدم حفظ األسماء    

.. 
نها  ناء   .. م خاص أث تمام باألش دم االه ع

 ..مقابلتهم 
التشاغل وقت التعارف وعدم .. ومنها 

 ..الترآيز أثناء استماع االسم 
 ..المقابل موقفك تجاه الشخص .. ومنها 

رى آ رة أخ ه م ن تقابل ك ل تقادك بأن  .. اع
 ..ال داعي لحفظ االسم : فتقول في نفسك 

 ..أو آان إنسانًا بسيطًا ال يستثير اهتمامك 
تشعر ال تسمع االسم جيدًا وأو عندما 

 ..بحرج من طلب إعادة اسمه 
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 ..ء فهذه أسباب تجعل الناس ال يحفظون األسما
 :منها .. فله طرق .. أما العالج لحفظ األسماء 

االقتناع بأهمية تذآر االسم واستشعارك أنك 
 .. بسماعك له ستسأل عنه بعد دقائق 

أثناء الترآيز على وجه الشخص .. ومنها 
 ..االستماع إلى اسمه 

حاول أن تالحظ الشخص المقابل وطبيعة حديثه 
 ..لينطبع في ذاآرتك وابتسامته 

صحيح يا .. ناء حديثك معه ناده باسمه مرارًا أث
؟  أنت معي يا فالن ..؟ سمعت يا فالن ..فالن 

  ..؟ وآرره أآثر من مرة..
 

 ..باختصار 
.. بحفظك اسمي .. أشعرني باهتمامك بي 

 ..ألحبك .. ونادني به 
 

 آن لماحًا .27
.. قسم آبير من األشياء التي نمارسها في الحياة 

 ..ال ألجل أنفسنا نفعلها ألجل الناس 
فتلبس أحسن ثيابك .. عندما ُتدعى لوليمة عرس 

ا تفعل ذلك ألجل لفت انتباه الناس وجذب          ..  إنم
 .. ال ألجل لفت انتباه نفسك .. إعجابهم 

.. وتفرح إذا الحظت أنهم ُأعجبوا بجمال هيئتك            
 ..أو رونق ثيابك 

يوفك   س ض ؤثث مجل ندما ت ي .. وع تكلف ف وت
ناية    زويقه والع ه   ت ا تفعل ذلك أيضًا ألجل  ..  ب إنم

ناس  ر نفسك .. نظر ال ك .. ال ألجل نظ يل أن بدل
ر من عنايتك        رفة استقبال الضيوف أآث تعتني بغ

 !!أو بحمام أطفالك .. بالصالة الداخلية 
ام     ى طع حابك إل و أص ندما تدع رى أن .. ع أال ت

تك  ت   –زوج ا أن ام    - وربم رتيب الطع ي بت  تعتن
ن الع  ر م نويعه أآث ى .. ادة وت ا زادت .. بل وآلم

ية هؤالء األصحاب        ناية بالطعام    .. أهم زادت الع
.. 

رة عندما يثني أحد على         م تكون سعادتنا غام وآ
 ..أو لذة طعامنا .. لباسنا أو ديكورات بيوتنا 

ال     د ق ذي يحب أن      : " εوق ناس ال يأت إلى ال ول
يه  وا إل ب أن  " يأت ا تح ناس بم ل ال أي عام

 ..يعاملوك به 
 !؟ ..آيف

يًال           وبًا جم انتبه له .. رأيت على صاحبك ث
يه ..  ن عل ة .. أث ات رنان ا .. أسمعه آلم م

اء اهللا  ال  !! ش ذا الجم ا ه ك  !! م يوم آأن ال
 !!عريس 

يابه عطرًا فواحًا            ومًا فشممت من ث زارك ي
يًال  يه   .. جم ن عل ه   .. أث ل مع ن  .. تفاع آ
 .. فهو ما وضع الطيب إال ألجلك .. لماحًا 
يلة    ردد ع   ا هذه الروائح    :.. بارات جم .. م

 .. ما أحسن ذوقك 
ام        .. أثن على طعامه   .. دعاك شخص لطع

م أن أمه أو زوجته أو أخته وقفت       فإنك تعل
ك   بخ ألجل ي المط اعات ف ل .. س أو ألج

 ..وأنت منهم .. المدعويين عمومًا 
ن       اره م ي إحض ب ف ل تع ى األق ه عل أو أن

ويات   ل الحل م ومح معه فأ.. و .. المطع س
ا قدم              ه بم ه يشعر أنك ممتن ل آلمات تجعل

 ..وأن تعبه لم يذهب ُسَدى .. لك 
يت أحد أصدقائك          أو دخلتي بيت   –دخلت ب

ديقاتك  دى ص يًال –إح ًا جم رأيت أثاث ..  ف
لكن .. ( والذوق الرفيع .. فأثن على األثاث 

بالغ حتى ال يشعر أنه استهزاء          به ال ت ) انت
.. 

ام    س ع ي مجل د فس.. حضرت ف معت حم
انطالق  ع الحاضرين ب تكلم م يا .. ي د أح وق

أثن عليه  .. وأسعد الحاضرين     .. المجلس   
تم        ..  يده إذا قم ما شاء اهللا : قل له .. خذ ب

درات  ..!!  ذه الق ا ه ح  !! م ا ملَّ بصراحة م
 ..المجلس إال حضورك 

 ..فسوف يحبك .. جرب افعل ذلك 
وقفًا جميًال لولد مع أبيه          َده قبَّل ي .. رأيت م

يه       ..  يه نعل رََّب إل آن .. أثن على الولد    .. ق
 ..لماحًا 

 ..آن لماحًا .. أثن عليه .. لبس ثوبًا جديدًا 
آن .. رأيت عنايتها بأوالدها    .. زرت أختك   

 .. أثن عليها .. لماحًا 
أوالده    احبك ب ناية ص ت ع ة .. رأي أو روع
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يوفه   رحيبه بض ريئًا  .. ت ن ج ًا .. آ ن  .. لماح أث
 .. خرج ما في صدرك من اإلعجاب به أ.. عليه 

يارته     ي س ع شخص ف بت م تأجرت .. رآ أو اس
ة سيارته      .. تاآسي    ُحسَن قيادته  .. الحظت نظاف

 ..أثن عليه .. آن لماحًا .. 
ول  د تق ة : ق ور عادي ذه أم نها .. ه حيح لك ص

 ..مؤثرة 
د جربت ذلك بنفسي         ومارست هذه المهارة   .. لق

وعماًال ..  وصغارًا آبارًا.. مع أعداد من الناس      
بل مارستها مع أشخاص    .. ومدرسين  .. بسطاء  

يا    ب عل غلون مناص رهم   .. يش ن تأث ت م ورأي
 ..أعاجيب 

ناس منك          .. خاصة في األشياء التي ينتظرها ال
 آيف ؟

 .. رأيته بعد زواجه بأسبوع .. عريس 
 .. رجل حصل على شهادة عليا 

 ..شخص سكن بيتًا جديدًا 
ال شك ين  م ب ات  آله نك آلم رون م ا .. تظ ن آم آ

 .. يتوقعون 
ان عبد المجيد       شابًا في المرحلة - ابن عمي  -آ

ثانوية  ه   .. ال ذهاب مع ي ال ب من رجه طل د تخ بع
يها        ة لتسجيله ف اتصلت به ذات صباح    .. للجامع

 .. ومررت على بيته بسيارتي ليرافقني للجامعة 
فهو ينتقل إلى .. آانت المشاعر تتزاحم في قلبه     

 ..ويفكر في الكلية التي ستقبله .. حلة جديدة مر
ره       ة عط ممت رائح يارتي ش ب س ا رآ .. أول م

دًا    ة ج ة نفاث ت رائح رغ   .. آان د أف ه ق بدو أن وي
 .. العلبة آلها ذلك اليوم على مالبسه 

رائحة    ي بال راحة خنقن نوافذ  .. بص تحت ال ف
نفس    شعرت أن المسكين تكلف في تزويق        .. ألت

  ..وتطييبها.. ثيابه 
 : ثم التفتُّ إليه وابتسمت وقلت 

اااااء اهللا  اااا ش وة !!.. م روائح الحل !! إيش هال
ية أول ما يشم هالرائحة الحلوة         يد الكل أخاف عم

 .. مقبوووووول : يصرخ بأعلى صوته يقول 
.. ال تتصور مدى السرور الذي غطى على قلبه     

 ..والبشر الذي طفح على وجهه 
يَّ      تفت إل ال بح .. ال ا أبا عبد   : ماس  وق أشكرك ي

رحمن    ه عطر غااال     .. أشكرك   .. ال واهللا إن
ثم .. وأضعه دائمًا والناس ما يالحظونه       .. 

ول    رته ويق دأ يشمه من طرف غت اهللا : ب ب
 !؟..ذوقي حلو : عليك 
مر على هذا الموقف أآثر من عشر        .. آآآه  

نوات   ن     .. س يد م بد المج رج ع د تخ فق
إال ..  سنوات الجامعة وتعين في وظيفة منذ

ه   ي أذن ًا ف زال عالق ك الموقف ال ي .. أن ذل
 ..ربما ذآرني به مازحًا في بعض اللقاءات 

م    ًا     .. نع التحكم بعواطف الناس   .. آن لماح
لكننا في أحيان .. وآسب محبتهم سهل جدًا 

ة      ارات عادي ة مه ن ممارس ل ع رة نغف آثي
 ..نكسبهم بها 

م وال تعجب إن قلت إن صاحب الخلق العظي      
ε    ارات ذه المه ارس ه ان يم ن ..  آ وأحس

 ..منها 
الم    نين اإلس ي أول س ى   .. ف يق عل ا ض لم

ة   نهم بمك ي دي لمين ف ى .. المس روا إل هاج
 ..المدينة 

 .. ترآوا ديارهم وأموالهم 
دم عبد الرحمن بن عوف المدينة مهاجرًا        ق

رًا ممكنًا          ..  ة تاج ان في مك لكنه جاء  .. وآ
 ..المدينة فقيرًا معدمًا 

كلة  ريع للمش ل س ي .. آح ى النب ين εآخ  ب
 ..المهاجرين واألنصار 

ين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد     آخى ب
 ..بن الربيع األنصاري 
 ..وقلوبهم صافية .. آانت نفوسهم سليمة 

رحمن    بد ال عد لع ال س يَّ : فق ا .. أي ُأخ أن
 ..أآثر أهل المدينة ماًال 
 فخذ نصفه وأبق لي  .. فأقسم مالي نصفين     

 .. نصفه 
ريد أن  رحمن ي بد ال عد أن ع ي س م خش ث

 ..وال يجد زوجة .. يتزوج 
 ..فعرض عليه أن يزوجه 

ال عبد الرحمن     بارك اهللا لك في أهلك: فق
 ..!! ُدّلني على السوق .. ومالك 

ه في مكة          .. صحيح    رك مال رحمن ت عبد ال
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 ..واستولى عليه الكفار 
نه آان ذا عقل راجح        واسعة وخبرة تجارية  .. لك

.. 
ى السوق  ه سعد عل ذهب فاشترى.. دل اع  ف وب

 .. فربح 
ة   ا حال م باعه ل ث ي اشترى بضاعة باآلج .. يعن

 ..فصار عنده رأس مال تاجر فيه 
حتى .. وآان يتقن فن البيع والشراء والمماآسة       

 ..جمع ماًال فتزوج 
م جاء  وعليه .. إلى النبي عليه الصالة والسالم  ث

 ..!!ثر طيب نساء أي أ.. وْدُع زعفران 
 ) ..عريس ( ليس غريبًا فهو 

ي  نفوس εالنب يب ال ًا ..  طب ان لماح رقب .. آ يت
ا رآه  .. الفرص الصطياد القلوب     به  .. أول م انت

ر      ذا التغي وجعل ينظر إلى أثر الطيب ويقول      .. له
 أي ما الخبر ؟" .. مهيم ؟ : " لعبد الرحمن 

رحمن   بد ال تهج ع ال .. اب ول اهللا : وق ا رس ..  ي
 ..تزوجت امرأة من األنصار 

ي  زوج وهو  .. εعجب النب يف استطاع أن يت آ
 ..!!حديث عهد بهجرة 

 " فما أصدقتها ؟: " فقال 
  ..وزن نواة من ذهب : فقال 

أراد   رحته    ρف زيد من ف ال  ..  أن ي ولو  أوِلْم" فق
 " ..بشاة 

 ..بالبرآة في ماله وتجارته  .. εثم دعا له النبي 
 .. ة عليه فحلت البرآ

ه   به وتجارت و يصف آس رحمن وه بد ال ال ع : ق
د رأيتني   و رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب    فلق ول

 .. وفضة  ذهبًا
 ..  لماحًا حتى مع الضعفاء والمساآين εوآان 

تهم  عرهم بقيم به  .. يش ه منت م يحسون أن يجعله
م  نده   .. له ون ع م مهم م   .. وأنه در له ه يق وأن

الهم التي يقومون بها مه        ما آانت متواضعة   أعم
 .. 

تقدهم      إذا اف رهم بالخير    .. ف وتلّمح أعمالهم  .. َذَآ
 ..فتشجع اآلخرون أن يفعلوا آفعلهم .. 

رأة سوداء           نة ام ان في المدي مؤمنة صالحة .. آ
 ..آانت تكنس المسجد .. 

 ..فيعجب بحرصها ..  يراها أحيانًا εآان 
ام      دها رسول اهللا    .. مرت أي فسأل  .. ρففق

 عنها ؟
 .. ماتت يا رسول اهللا : فقالوا 
 .. أفال آنتم آذنتموني : فقال 

وأنها مسكينة مغمورة ال    .. فصّغروا أمرها   
ول اهللا   نها رس ر ع تحق أن يخب  .. εتس

ًا   وا أيض يل  : وقال ت بل رهنا أن .. مات فك
 ..نوقظك 

يها       εفحرص    فعملها ..  على أن يصلي عل
.. وإن رآه الناس صغيرًا فهو عند اهللا آبير 

يها وقد ماتت ودفنت            ولكن آيف يصلي عل
 !؟

 .. دلوني على قبرها  : ρقال 
دلوه .. فمشوا معه حتى أوقفوه على قبرها 

 .. فصلى عليها 
م قال     مملوءة ظلمة  .. إن هذه القبور     : εث

وإن اهللا عز وجل ينورها لهم    .. على أهلها   
 ..بصالتي عليهم 

يك   باهللا عل ن رأوه    .. ف عور م و ش ا ه  εم
رأة     ي ن ام غير م ل الص ذا العم ى ه به إل نت

عيفة  يام   .. ض هم للق يكون حماس يف س آ
 .. بمثل فعلها وأعظم 

 :دعني أهمس في أذنك 
ذه      ثل ه يانًا م در أح تمع ال يق ي مج ن ف نح

ارات   به .. المه ك !! فانت ْئ حماَس ال يطف
ريق من الثقالء الغالظ الذين مهما لمحت           ف

ف   ن لطائ ندهم م ا ع يهم.. م يت عل  وأثن
أو .. لم يتأثروا .. بالكلمات الرقيقة الرنانة    

ردوا على تلطفك بكلمات سامجة ممجوجة        
 !!بل وال لون وال رائحة .. ال طعم لها .. 

 ..ومن لطائف هؤالء 
ابًا      ُدعي إلى وليمة آبيرة  – أعرفه   –أن ش

مر على السوق .. فيها أشخاص مهمون .. 
ودخل محل عطور وأظهر أنه   .. في طريقه   

ه   سيش  ي ب ف يحتف ل الموظ .. تري فجع
ويرش عليه من أنواع العطور ما غال ثمنه     

ا ريحه      نها ما يناسبه        .. وزآ ليختار من بي
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.. 
بًا      احبنا طي ياب ص تألت ث ا ام بائع  .. فلم ال لل ق

وإن أعجبني شيء منها فقد      .. أشكرك   : بلطف   
 .. أعود إليك 

ر   ة العط تدارآًا رائح يمة م ى الول ريعًا إل ذهب س
 .. تزول قبل أن

د       ديقه خال ب ص اء بجان ى العش س عل م  .. جل ل
 .. ولم يعلق بكلمة .. يالحظ خالد الرائحة 

ما تشم رائحة عطر   : فقال له صاحبنا باستغراب     
 ! جميلة ؟

 ..ال : قال خالد 
 ..!!أآيد أنفك مسدود : فقال صحبنا 

ما .. لو آان أنفي مسدودًا : .. فأجاب خالد فورًا  
 ..!!شممت رائحة عرقك 

 
 ..اعتراف 

إال أنه يبقى .. مهما بلغ الشخص من النجاح  
 ..بشرًا يطرب للثناء 

 
 ..آن لمّـّاحاًًًً للجمال فقط  : انتبه  .28

ًا    ون لماح رًا ألْن يك تحمس آثي ناس ي .. بعض ال
 ..فال يكاد يسكت عن المالحظة والثناء 

ديمًا   وا ق نهم قال ده  : لك .. الشيء إذا زاد عن ح
 .. ه انقلب إلى ضد

بل أوانه         عوقب بحرمانه .. ومن تعجل الشيء ق
.. 

التي يفرح  .. فكن لماحًا لألشياء الجميلة الرائعة      
ا    ناس له رؤية ال خص ب ناءهم  .. الش ر ث وينتظ

 ..ويطرب لسماع ألفاظ اإلعجاب بها .. عليها 
ا األشياء التي يستحي من رؤيتها         أو يخجل  .. أم
 ..من مالحظتها فحاول أن تتعامى عنها 

 :مثًال 
 .. دخلت بيت صاحبك فرأيت الكراسي قديمة 

ون   ذي ال يكف ثقالء ال ن ال ون م ن أن تك به م فانت
 .. عن تقديم اقتراحات لم تطلب منهم 

ول        به من أن يفرط لسانك بق ا تغير   : انت اذا م لم
 ! الكراسي ؟

 ..!! الثريات نصفها ما يشتغل 

 !! لماذا ال تشتري ثريات جديدة 
دار   ان الج يم  ده نه  .. قديييي ا تده اذا م لم
 !!بألوان جديدة 

راحات   نك اقت ب م م يطل و ل ي ه ا أخ .. ي
ى أن  ور اتفق معك عل ولست مهندس ديك

 .. ابق ساآتًا .. يستفيد من آرائك 
 .. لعله ال يستطيع تغييرها 
 ..لعله يمر بضائقة مالية 

 .. لعله 
ليس أثقل على الناس ممن يحرجهم بالنظر      

ا يستحون       نه  إلى م م يثيره ويبدأ في  .. م ث
 .. التعليق عليه 

أو مكيف .. لو آان ثوبه قديمًا .. ومثل ذلك 
 ..قل خيرًا أو اصمت .. سيارته متعطل 

ه    ه فوضع ل احبًا ل ًال زار ص روا أن رج ذآ
 ..خبزًا وزيتًا 

ال الضيف     لو آان مع هذا الخبز زعتر : فق
!! 

دار وطلب من أهله زعترًا        دخل صاحب ال ف
 .. فلم يجد للضيف 

م يكن معه مال        فأبى ..! فخرج ليشتري ول
ل     يعه باآلج دآان أن يب احب ال رجع .. ص ف

رته    ذ مطه ذ وأخ ذي   ( وأخ اء ال ي اإلن وه
نه   اء ليتوضأ م يه الم ا ) يضع ف فخرج به

ا إلى صاحب الدآان          حتى – رهنًا –ودفعه
يع صاحب  ر يب يمة الزعت ه ق م يسدد ل إذا ل

 .. من لنفسه الدآان المطهرة ويستوفي الث
م أخذ الزعتر ورجع به إلى ضيفه     فأآل .. ث

.. 
ا انتهى الضيف من الطعام قال           الحمد : فلم

نا وسقانا      ذي أطعم ا آتانا   .. هللا ال نا بم وقنع
.. 

تأوَّه صاحب الدار تأوُّه الحزين وقال         لو : ف
اك    ا آت ّنَعك اهللا بم ي   .. ق ت مطهرت ا آان لم

 !!مرهونة 
 :  تردد عليه وآذلك لو زرت مريضًا فال

ناك زائغتان   .. وجهك أصفر     .. أووووه   عي
 .. جلدك يابس .. 
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 ..هل أنت طبيبه ؟ قل خيرًا أو اصمت !! عجبًا 
روا أن رجًال زار مريضًا       فجلس عنده قليًال .. ذآ

ته         ..  م سأله عن عل ره المريض بها   .. ث .. فأخب
 ..وآانت علة خطيرة 

 : فصرخ الزائر 
بت فالنًا صاحبي فمات منها هذه العلة أصا.. آآآآ 
دًا    ..  زال مقع ي وال ي ديق أخ ًا ص ابت فالن وأص

م مات          نها أشهرًا ث وأصابت فالنًا جار زوج    .. م
 ..أختي ومات 

 ..والمريض يستمع إليه ويكاد أن ينفجر 
ا أنهى الزائر آالمه وأراد الخروج التفت إلى          فلم

 توصيني بشيء ؟.. هاه : المريض وقال 
ال المريض      م   : ق إذا خرجت فال ترجع إلي َّ    .. نع

 ..وإذا زرت مريضًا فال تذآر عنده الموتى .. 
وز     وزًا مرضت عج رأة عج ذلك أن ام روا آ وذآ

 .. صديقة لها 
دًا      نائها واح ن أب تمس م وز تل ذه العج ت ه فجعل
َواحدًا أن يذهبوا بها لتلك المريضة لزيارتها وهم 

 ..يتعللون ويعتذرون 
نائها   د أب ى رضي أح ى مضض حت ب .. عل وذه

 ..بها بسيارته 
ه   زلت أم ة ن وز المريض يت العج ل ب ا وص فلم

 ..وجعل ينتظرها في سيارته 
دخلت األم على المريضة فإذا هي قد تمّكن منها          

 ..فسلمت عليها ودعت لها .. المرض 
ن    نات المريضة وه رت بب ة م ا مشت خارج فلم

 ..يبكين في صالة البيت 
يتيسر لي المجيء أليكن أنا ال : فقالت بكل براءة 

ا أردت  ا    .. آلم ي أنه بدو ل ة وي م مريض وأمك
 ..!!فأحسن اهللا عزاءآم من اآلن .. ستموت 

ا لبيب       به ي ال .. آن لماحًا لما يفرح ويسر   .. فانت
 ..لما يحزن 

 
 :مشكلة 
أو .. آوسخ ثوبه .. إذا اضطررت للمح سيء 

آن لطيفًا ذآيًا .. فأحسن التنبيه .. رائحة سيئة 
.. 

 

 ..ال تتدخل فيما ال يعنيك  .29
 ..من حسن إسالم المرء ترآه ما ال يعنيه 

ما أجمل هذه العبارة وأنت تسمعها من الفم 
  .. ρفم رسول اهللا .. الزآي الطاهر 

 ..ترآه ما ال يعنيه .. صحيح 
آم هم ثقالء أولئك الذين يزعجونك بالتدخل   

 ..فيما ال يعنيهم 
 .. اشتريتها بكم.. يشغلك إذا رأى ساعتك 

 .. جاءتني هديه : فتقول 
 ممن ؟!! هدية : فيقول 
 ..من أحد األصدقاء : فتجيب 
يقول   ة  : ف ي الجامع ديقك ف ي .. ص أم ف
 !أم أين ؟.. الحارة 
تقول    صديقي في الجامعة    .. آآآ  .. واهللا  : ف

.. 
 !ما المناسبة ؟.. طيب : فيقول 
 ..مناسبة أيام الجامعة .. يعني : فتقول 

يق  أم آنتم .. نجاح  !! مناسبة إيش ؟    : ول  ف
 ..أأ .. أو يمكن .. في رحلة 

ويستمر في استجوابه لك على قضية تافهة 
!!.. 

اهللا عليك أال تحدثك نفسك أن تصرخ به          : ب
 .. الاااا تتدخل فيما ال يعنيك 

زداد األمر سوءًا لو أحرجك بالسؤال         د ي وق
 ..في مجلس عام فسبب لك إحراجًا 

ي آ   ر أن ن     أذآ دد م ع ع س م ي مجل نت ف
 ..بعد المغرب .. الزمالء 

 .. آان جالسًا بجانبي .. رن هاتف أحدهم 
 نعم ؟: أجاب 

 ! وينك يا حمار ؟.. ألو : زوجته 
معت    ي س ة أن يًا لدرج وتها عال ان ص آ

 ..حوارهما 
 ( !!! ) ..اهللا يسلمك .. بخير : قال 

بدو أنه آان قد وعدها أن يذهب بها بعد       (  ي
 ) .. لبيت أهلها وانشغل بنا المغرب 

زوجة   بت ال لمك : غض ت .. اهللا ال يس أن
واهللا .. مبسوط أنك مع أصحابك وأنا أنتظر 

 ( !! ) ..انك ثور 
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 ..أمرُّك بعد العشاء .. اهللا يرضى عليك : قال 
فأدرآت .. الحظُت أن آالمه ال يتوافق مع آالمها 

 ..أنه يفعل ذلك لكيال يحرج نفسه 
ت تهت مكالم رين   .. ه ان ى الحاض تفت إل ت أل جعل

 : وأتخيل أن واحدًا منهم سأله 
من آلمك ؟ وماذا يريد منك ؟ ولماذا تغير وجهك          

 !!؟..بعد المكالمة 
 .. لكن اهللا رِحَمه ألن أحدًا لم يتدخل فيما ال يعنيه 

و زرت مريضًا         ثله ل .. فسألته عن مرضه    .. وم
يط شيء بس .. الحمد هللا   : فأجابك بكلمات عامة       

ى  ..  غير وانته رض ص ن  .. م رها م أو نح
ريحًا     وابًا ص ل ج ي ال تحم بارات الت ال .. الع ف

يه   يق عل رجه بالتدق وًا : تح و   .. عف ا ه ي م يعن
ر     ح أآث بط ؟ وض رض بالض ي  ..!! الم اذا تعن م

 .. ونحو ذلك ..!! 
بًا    ؟ من حسن إسالم ..ما الداعي إلحراجه !! عج

يه        ا يعن رآه م تظر أن يقول تن.. يعني  .. المرء ت
ك  ريض بالبواسير : ل ا م أو مصاب بجرح .. أن
 ..أو .. في 

ة عامة فال داعي للتطويل           ه أجاب إجاب ا دام أن م
 ..معه 

وال أعني بهذا عدم سؤال المريض عن مرضه ؟        
 ..إنما أعني عدم التدقيق في األسئلة 

الذي ينادي طالبًا أمام الناس في مجلس .. ومثله 
 : عاٍل ويسأله بصوت .. عام 

 .. نجحت .. هاه يا أحمد 
 .. نعم : فيقول 

 آم نسبتك ؟ آم ترتيبك في الفصل ؟: فيسأله 
ى   أله عل ه فاس تمامك ب ي اه ادقًا ف نت ص إن آ

 .. انفراد بينك وبينه 
لماذا لم تذاآر .. آم نسبتك .. ثم ال داعي للتدقيق 

ة           ..  بل في الجامع م تق اذا ل إن آنت مستعدًا .. لم
ته فقف   ريد    إلعان ا ت ه بم بًا وحدث ه جان ا ..  مع أم

 ..فال .. نشر غسيله أمام الناس 
ال    من حسن إسالم المرء ترآه ما ال يعنيه         : εق

.. 
 ..ال تعط الموضوع أآبر من حجمه !! لكن انتبه 

دة  بل م بوية ق نة الن ى المدي افرت إل نت .. س آ

 .. مشغوًال بعدد من المحاضرات 
دي عبد فاتفقت مع شاب فاضل أن يأخذ ول        

اه بعد العصر إلى حلقة تحفيظ     رحمن وأخ ال
ي    يفي ترفيه ز ص د  .. أو مرآ يدهم بع ويع

 ..العشاء 
ان عبد الرحمن في العاشرة من عمره         .. آ

اب       ن ب اب م ك الش أله ذل يت أن يس خش
ما اسم أمك   .. الفضول أسئلة ال داعي لها        

م عدد إخوانك ؟ آم يعطيك         تكم ؟ آ ؟ أين بي
 أبوك من المال ؟ 

ب  إذا سألك سؤاًال   : هت عبد الرحمن قائًال     فن
ر مناسب     من حسن   : εقال  : فقل له   .. غي

يه   ا ال يعن رآه م رء ت ررت .. إسالم الم وآ
 ..عليه الحديث حتى حفظه 

رحمن وأخوه       .. مع الشاب  .. رآب عبد ال
 .. آان عبد الرحمن مشدودًا متهيبًا 

تلطفًا   باب م ال الش بد  : ق ا ع ياك اهللا ي ح
  ..الرحمن 

 ..اهللا يحييك : فأجابه بحزم 
فقال .. أراد الشاب المسكين أن يلّطف الجو 

 !الشيخ عنده محاضرة اليوم ؟: 
عفه     م تس ديث فل ر الح ولد أن يتذآ اول ال ح

رته  ائًال .. ذاآ يما ال : فصرخ ق تدخل ف ال ت
 !!يعنيك 

ال الشاب      بل حتى أحضر .. أقصد  .. ال  : ق
 .. وأستفيد 

فأعاد : يتذاآى عليه فظن عبد الرحمن أنه      
 ..ال تتدخل فيما ال يعنيك : الجواب 

 .. عفوًا عبد الرحمن أعني : قال الشاب 
رحمن    بد ال يما ال : فصرخ ع تدخل ف الاااا ت

 !!يعنيك 
 !! ولم يزل هذا حالهما حتى رجعا 

رًا  ة مفتخ رحمن بالقص بد ال ي ع .. أخبرن
 ..فضحكت وفهمته األمر مرة أخرى 

 
 ..ورشة عمل 

هدة النفس على التحرر من التدخل في مجا
لكنها .. متعبة في البداية .. شئون اآلخرين 
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 ..مريحة في النهاية 
 

  ؟)33(" المالقيف "آيف تتعامل مع  .30
يانًا يتناول بعض الناس هاتفك الجوال         بدون -أح

 .. ويقرأ الرسائل التي فيه -استئذان 
وليمة عشاء عند .. آان صاحبي في دعوة عامة 

آل من في المجلس مشايخ فضالء .. لقضاة أحد ا
 .. 

نهم        تجاذب أطراف الحديث    .. جلس صاحبي بي ي
 ..معهم 

رجه     به فأخ ي جي وال ف ه الج ود هاتف ايقه وج ض
 ..ووضعه على الطاولة التي بجانبه 

ان الشيخ الذي بجانبه متفاعًال في الحديث معه        آ
.. 

رفع .. من باب العادة أخذ الشيخ الهاتف الجوال   
ي ه  .. ه إل ر وجه ة تغي ى الشاش ر إل ا نظ .. فلم

 ..وأرجعه مكانه 
 ..آتم صاحبي ضحكة مدوية 

يارته   ي س ه ف بت مع ا خرج رآ د وضع .. لم وق
به  وال بجان ه الج يَّ .. هاتف رفعته إل ل -ف ا فع  آم

ا نظرت إلى الشاشة ضحكت        –الشيخ    بل ..  فلم
 ..غرقت في الضحك 

 تدري لماذا ؟
بارات على شاشة جرت عادة بعضهم أن يكتب ع   

ف  مه .. الهات تب اس ر اهللا"أو .. يك أو " .. اذآ
 ..غيرها 

أرجع الجهاز يا ملقوف : " أما صاحبي فقد آتب 
.. " 

ر من الناس من هذا النوع يتدخلون في أمور     آثي
 ..اآلخرين الشخصية 

فمن الطبيعي أن يرآب معك في سيارتك ثم يفتح           
 ..!!وينظر ما بداخله .. الدرج الذي أمامه 

ر        تأخذ أحم رى ل رأة أخ بة ام تح حقي رأة تف وام
 ..الشفاه أو ظل العينين 

                                                
"   ملقوف " لفظة عامية ، جمع  :  مالقيف  ( 33 )  

ٍحشري     " هم  ويسميه بعض ..  وهو المتدخل فيما ال يعنيه    
 .. متطفل " 

تقول     ت ف ن أن ألك أي ك فيس د يتصل ب " وق
 ؟ من معك ؟..أين : فيقول " طالع مشوار 

نا    الطهم يعاملون ناس نخ ن ال وعة م مجم
 ..بمثل هذا األسلوب 
 فكيف نتعامل معهم ؟

ده  م شيء أن ال تفق اول أن تتجنب .. أه ح
 .. ادمة معه المص

 ..منك أحد ) يزعل ( حاول أن ال 
ن الموقف   روج م ي الخ يًا ف دون .. آن ذآ

 ..أن يحدث بينك وبينه مشكلة 
دان     داء أو فق ب األع اهل بكس ال تتس

 ..مهما آانت األسباب .. األصدقاء 
ومن أحسن األساليب للتعامل مع الطفيليين      

ة السؤال بسؤال ..  تقال .. هو إجاب أو االن
موضوع آخر تمامًا لينسى سؤاله األول إلى 

.. 
 آم مرتبك الشهري ؟ : فلو سألك مثًال 

ه بلطف وتبسم       ل ل اذا هل وجدت لي  : ق لم
 ..وظيفة مغرية 

 ..لكن أريد أن أعرف .. ال : سيقول 
ل    ام مشاآل        : ق رتبات هذه األي ويبدو .. الم

 !!أن ذلك بسبب ارتفاع أسعار البترول 
 ..ل ما دخل البترو: سيقول 

البترول هو الذي يتحكم فغي األسعار     : فقل  
 ..أال تالحظ أن الحروب تقوم ألجله .. 

 ..ليس صحيحًا .. ال : سيقول 
رى   باب أخ ا أس روب له المم .. فالح واله

 ..و .. اليوم مليء بالحروب 
 ..وينسى سؤاله األول 

اه (  ف    .. ه ن الموق رج م م تخ ك أل ا رأي م
 ) ..بذآاء ؟ 

 ..عن وظيفتك وآذلك لو سألك 
 .. أو أين ستسافر 

 .. هل ستسافر معي .. لماذا : اسأله 
 ..أول شيء أخبرني !! ال أدري: سيقول 

ل    فالتذاآر عليك .. لكن إن سافرت معي : ق
 .. 

عندها سيدخل في موضوع التذاآر وينسى        
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 ..الموضوع األصلي 
ذا    نستطيع الخروج من مثل هذه المواقف      .. وهك

 ..ل بيننا وبين أآلخرين من غير وقوع مشاآ
 

 ..وقفة 
فكن خيرًا منه .. إذا ابتليت بمتدخل فيما ال يعنيه 

أحسن الخروج من الموقف من غير أن .. 
 .. تجرحه 

 
 !!ال تنتقد  .31

ا    .. رآب سيارة صاحبه     : فكانت أول آلمة قاله
 !!ما أقدم سيارتك !! ياااه 

ته        ا دخل بي اث فقال   .. ولم .. أووووه : رأى األث
 ! غيرت أثاثك ؟ما

ا رأى أوالده   ال  .. ولم ا شاء اهللا   : ق وين  .. م حل
 !!لكن لماذا ما تلبسهم مالبس أحسن من هذه .. 

ه    ته طعام ه زوج ّدمت ل ا ق ت  .. ولم د وقف وق
اعات   بخ س ي المط كينة ف واعه .. المس رأى أن

.. لماذا ما طبختي رّز ؟ أوووه .. ياااا اهللا : فقال 
 !! هي هذا النوع لم أآن أشت! الملح قليل 

ة  يع الفاآه ًال لب ل مح يء .. دخ ل مل إذا المح ف
 .. بأصناف الفواآه 

 عندك مانجو ؟ : فقال 
 .. هذه في الصيف فقط .. ال : قال صاحب المحل 

 .. ال : عندك بطيخ ؟ قال : فقال 
ر وجهه وقال      ليش فاتح .. ما عندك شيء  : فتغي

 .. وخرج ! المحل 
ر       وعًا من    ونسي أن في المحل أآث ين ن من أربع

 ..الفواآه 
 ..نعم 

وال يكاد أن .. بعض الناس يزعجك بكثرة انتقاده  
 ..يعجبه شيء 

فال يرى في الطعام اللذيذ إال الشعرة التي سقطت  
 ..فيه سهوًا 

وال في الثوب النظيف إال نقطة الحبر التي سالت       
 ..عليه خطئًا 

سهوًا وال في الكتاب المفيد إال خطئًا مطبعيًا وقع          
.. 

تقاده     ن ان د م لم أح اد يس ال يك م .. ف دائ
يدقق على الكبيرة والصغيرة    .. المالحظات  

 .. 
زاملته طويًال في أيام    .. أعرف أحد الناس      

ة   ثانوية والجامع نا  .. ال زال عالقت وال ت
تمرة  ى    .. مس ى عل ه أثن ر أن ي ال ذآ إال أن

 .. شيء 
أسأله عن آتاب ألفته وقد أثنى عليه أناس    

ر  ًا وطبع منه مئات اآلالف فيقول ببرود        آثي
ولكن فيه قصة غير مناسبة      .. واهللا جيد    : 
ي ..  ا أعجبن ط م م الخ ية .. وحج ونوع

 .. و .. الطباعة أيضًا سيئة 
ته   ي خطب الن ف ومًا عن أداء ف أله ي .. وأس

 ..فال يكاد يذآر جانبًا مشرقًا 
ي من الجبل             وصرت .. حتى صار أثقل عل

ن  دًا ع أله أب ي  ال أس يء ألن ي ش ه ف  رأي
 ..أعرفه سلفًا 

ي   ية ف رض المثال يمن يفت ك ف ثل ذل ل م ق
 .. جميع الناس 

ريد من زوجته أن يكون بيتها نظيفًا       24في
 % .. 100ساعة 

ين    ا نظيف ى أطفاله ًا أن يبق ريدها أيض وي
 .. متزينين على مدى اليوم 

وإن زاره ضيوف افترض أن تطبخ أحسن      
 .. الطعام 

ر  ها افت ل  وإن جالس ه بأجم ض أن تحدث
 .. األحاديث 

في % 100يريدهم .. وآذلك هو مع أوالده 
 ..آل شيء 

ه   ع زمالئ ي    .. وم ه ف ن يخالط ل م ع آ وم
 ..و .. الشارع والسوق 

وإن قّصر أحد من هؤالء أآله بلسانه وأآثر 
يه االنتقاد وآرر المالحظات    حتى يمل .. عل

نه  ناس م فحة  .. ال ي الص رى ف ه ال ي ألن
 .. إال األسوَد البيضاء 

ه عذب نفسه في الحقيقة          ذا حال ان ه من آ
تثقلوا     ..  يه واس ناس إل رب ال رهه أق وآ

 ..مجالسته 
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 إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذا       
وأي الناس تصفو ,                          ظمئت 
 !مشاربه؟

              إذا آـنت فـي آل األمور معاتبًا       
رفـيقك لن تلـق الـذي                        
 ستعاتبه

نا عائشة  ت أم ه  τقال ال تعامل  ε وهي تصف ح
 : معهم 

ول اهللا   اب رس ا ع ط  ρم ًا ق تهاه ..  طعام إن اش
رآه   ه وإال ت نع     .. )34(.. أآل ان يص ا آ م م نع

 ..مشكلة من آل شيء 
س    ال أن ول اهللا    :  τوق دمت رس د خ  ρواهللا لق
ال       .. تسع سنين      ته ق ا علم لم : لشيء صنعته   م

وواهللا .. فعلت آذا وآذا ؟ وال عاب علّي شيئًا قط 
 ..ما قال لي أفَّ قط 

 ..وهكذا ينبغي أن نكون .. هكذا آان 
ا بذلك ال أدعو إلى ترك النصيحة أو السكوت            وأن

ولكن ال تكن مدققًا في آل شيء     .. عن األخطاء     
يوية       ..  تعود أن تمّشي .. خاصة في األمور الدن

 .. ر األمو
ته غرفة               ه وأدخل رحبت ب و طرق بابك ضيف ف ل

ا أحضرت الشاي تناول الفنجان         .. الضيوف فلم
ال   ه ق ى الشاي بداخل ر إل ا نظ أل  : فلم م تم ـَم ل ل

نجان ؟ فقلت      يكفي .. ال .. ال : أزيدك ؟ قال : الف
.. 

كرك       اء فش أس م ه آ رت ل اء فأحض ب م فطل
 .. ماؤآم حار : فلما انتهى قال .. وشربه 

م  ال          ث تفت إلى المكيف وق يفكم ال يبّرد    :  ال !! مك
 ..ثم .. وجعل يشتكى الحر 

ذا اإلنسان         ثقل ه وتتمنى لو يخرج  .. أال تشعر ب
 ..من بيتك وال يعود 

 .. إذن الناس يكرهون االنتقاد 
يه فغلفه بغالف جميل ثم قدمه            لكن إن احتجت إل

 ..لآلخرين 
راح     ورة اقت ي ص ه ف ر  .. قدم لوب غي أو بأس

 ..أو بألفاظ عامة .. اشر مب

                                                
  ( 34 )    

ان رسول اهللا       ئًا على أحد   εآ  إذا الحظ خط
ول   ا يق ه وإنم واجهه ب م ي وام : ل ال أق ا ب م

 ..يفعلون آذا وآذا 
 ..إياِك أعني واسمعي يا جارة : يعني 

باب   ة ش بل ثالث ر أق ن الده وم م ي ي ف
 ..إلى المدينة النبوية .. متحمسين 

ية عبادة ا           رفة آيف ريدون مع وا ي  εلنبي آان
 .. وصالته 

ه في السر      ρسألوا أزواج النبي        عن عمل
.. 

 أنه يصوم أحيانًا ρفأخبرتهم زوجات النبي    
يانًا   ر أح يل   .. ويفط ن الل ًا م نام بعض وي
 ..ويصلي بعضه 

بعض       ال بعضهم ل  قد ρهذا رسول اهللا : فق
 ..غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه 
 ..!ثم اتخذ آل واحد منهم قرارًا 

ال أح زوج : دهم فق ن أت ا ل أبقى .. أن أي س
 ..متفرغًا للعبادة .. عزبًا 

ال اآلخر     آل يوم  .. وأنا سأصوم دائمًا    : وق
 .. 

ثالث  ال ال يل  : وق ام الل ا ال أن أي .. وأن
 ..سأقوم الليل آله 

 .. ما قالوه ρفبلغ النبي 
فحمد اهللا وأثنى عليه ثم  .. فقام على منبره    

 :قال 
وام        ال أق ا ب ذ !! ( م م يقل ما     هك بهمًا ، ل ا م

 ) .. بال فالن وفالن 
لكني أصلي .. آذا وآذا : ما بال أقوام قالوا 

ام    زوج النساء   .. وأصوم وأفطر     .. وأن وأت
 .. 

  .)35(فمن رغب عن سنتي فليس مني 
ر   وم آخ ي ي ي .. وف ظ النب اًال ρالح  أن رج

يرفعون أبصارهم إلى  .. من المصلين معه      
 .. السماء في أثناء صالتهم 

ى   دهم إل ر أح ل أن ينظ أ فاألص ذا خط وه
 ..موضع سجوده 

                                                
   متفق عليه ( 35 )  
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ال  ى     : ρفق ارهم إل رفعون أبص وام  ي ال أق ا ب م
 .. السماء في صالتهم 

ونه      تمروا يفعل ك واس ن ذل تهوا ع م ين م .. فل فل
 :وإنما قال .. يفضحهم أو يسمهم بأسمائهم 

  ..)36(أو لتخطفن أبصارهم .. لينتُهنَّ عن ذلك 
رة جا    وآة في المدينة     وآانت بري ًة ممل ة أم .. ري

رق   ن ال تق م ن  .. أرادت أن تع ك م بت ذل فطل
 ..فاشترط عليها ماًال تدفعه إليه .. سيدها 

رة   اءت بري نها أن .. فج تمس م ة تل ى عائش إل
 ..تعينها بمال 

ت عائشة  نك : فقال ك ثم .. إن شئت أعطيت أهل
  )37(..لكن يكون الوالء لي .. فتعتقين 

ة  رت الجاري ك فأخب وا ذل ا فأب وأرادوا أن .. أهله
 !!ووالءها .. ثمن عتقها .. يربحوا األمرين 

 من حرصهم  εفعجب   .. ρفسألت عائشة النبي       
 !! ومنعهم للمسكينة من الحرية .. على المال 

ة    ال لعائش يها  : فق يها  .. ابتاع ا .. فأعتق فإنم
 ..الوالء لمن أعتق 

ال     ت الم ك دفع ا دام أن ك م والء ل ال و.. أي ال
 ..تلتفتي إلى شروطهم فهي ظالمة 

 : على المنبر فقال ρثم قام رسول اهللا 
وام     ال أق ا ب م يقل آل فالن    ( م يشترطون  ) .. ول

من اشترط شرطًا .. شروطًا ليست في آتاب اهللا      
تاب اهللا    ي آ يس ف ه  .. ل يس ل ترط .. فل وإن اش

  ..)38(مائة شرط 
م هكذا     بها لّوح بالعصا من بعيد وال تضرب    .. نع

.. 
ة   ي نظاف ة ف زوجتك المهمل ول ل ل أن تق ا أجم فم

تها  الن  : بي احبي ف ند ص ينا ع بارحة تعش .. ال
 .. وآان الجميع يثني على نظافة منزله 

ولدك المهمل للصالة في المسجد             ول ل .. : أو تق

                                                
   رواه البخاري ( 36 )  

هو إذا أعتق الشخص عبدًا مملوآًا    :  الوالء ( 37 )  
صار الوالء للمعتق ، بمعنى أن المعتق يدخل ضمن      
ورثة هذا العبد المملوك بعد موته ، فيشارك أهل العبد 

 . في ورثه  
   رواه البخاري ( 38 )  

اد      ا نك راننا م ن جي الن اب ن ف ب م ا أعج أن
 ..!!نفقده في المسجد أبدًا 

 !!ي يا جارة إياك أعني واسمع.. يعني 
أل  ك أن تس ق ل ناس : ويح ره ال اذا يك لم

 االنتقاد ؟
ول  نقص  : فأق عرهم بال ه يش ل .. ألن فك

 ..الناس يحبون الكمال 
ه   ون ل يطًا أراد أن يك ًال بس روا أن رج ذآ

 ..شيء من التحكم 
ر       دهما أخض اء أح ي م ى ترمس د إل فعم

 ..وعبأهما بالماء البارد .. والثاني أحمر 
وجعل يصيح .. ي طريقهم ثم جلس للناس ف

 .. ماء بارد مجانًا : 
أس   ناول الك يه ويت بل عل ان العطشان يق فك

إذا رآه صاحبنا  .. ليصب لنفسه ويشرب     ف
 .. قد توجه للترمس األخضر 

ال له    فيشرب .. اشرب من األحمر .. ال : ق
 ..من األحمر 

ر   بل آخ ن .. وإذا أق رب م وأراد أن يش
رب من األخضر اش.. ال : قال له .. األحمر 

.. 
 ! ما الفرق ؟: وقال .. فإذا اعترض أحدهم 

ال    ا المسئول عن الماء      : ق يعجبك هذا  .. أن
 ..النظام أو دبر لنفسك ماًء 

ى     ة إل دائم بالحاج ان ال عور اإلنس ه ش إن
 ..اعتباره واالهتمام به 

 
 !!وذباب .. نحلة 

آن نحلة تقع على الطيب وتتجاوز الخبيث 
 !! يتتبع الجروح وال تك آالذباب.. 

 
 !!..ال تكن ُأستاذّيًا  .32

ة آباء        ين ثالث ارن ب رأى آل واحد ولده .. ق
 ..جالسًا عند التلفاز في أيام االمتحانات 

ذاآر دروسك .. يا محمد : فقال األول لولده 
.. 

ي    ال الثان د  : وق رت  .. ماج ا ذاآ إذا م
ربك   ك واهللا ألض ن  .. دروس رمك م وأح
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 ..و .. المصروف 
ث    ا ال ال    أم و تذاآر دروسك     .. صالح   : الث فق .. ل

 !صح ؟.. أحسن لك من التلفاز 
 ؟..أيهم أحسن أسلوبًا 
ثالث   ه ال كل   .. ال شك أن ى ش ره عل دم أم ه ق ألن

 ..اقتراح 
تك     ع زوج تعامل م ي ال ذلك ف تك  .. وآ ارة لي س

 ..هند أتمنى أتغدى مبكرًا اليوم .. تعملين شاي 
 ..وآذلك 

ان   ئ إنس ندما يخط ال.. ع لوب  ع أه بأس ج خط
رته هو       رة فك ه يشعر أن الفك ولدك يغيب .. يجعل

 ..عن الصالة في المسجد 
ل له     .. ما تريد تدخل الجنة .. سعد  : – مثًال –ق

 ..إذن حافظ على صالتك .. بلى 
ام     ن األي وم م ي ي ي    .. ف ي ف يمة أعراب ي خ وف

 ..الصحراء 
د    تأوه تل رأة ت ت ام ها  .. جعل ند رأس ا ع وزوجه

 ..ج المولود ينتظر خرو
اشتد المخاض بالمرأة حتى انتهت شدتها وولدت   

.. 
 !!لكنها ولدت غالمًا أسود 
رجل إلى نفسه      إذا     .. نظر ال رأته ف ونظر إلى ام

 !!فعِجَب آيف صار الغالم أسود .. هما أبيضان 
 .. أوقع الشيطان في نفسه الوساوس 

 !! لعل هذا الولد من غيرك 
 !! لت منه لعلها زنى بها رجل أسود فحم

 ..لعل 
بوية       نة الن ى المدي ب إل رجل وذه طرب ال .. اض

 .. وعنده أصحابه εحتى دخل على رسول اهللا 
ال  ول اهللا  : فق ا رس ى   .. ي دت عل ي ول إن امرأت

ًا أسود      وإنا أهل بيت لم يكن فينا !! فراشي غالم
 !!أسود قط 

يه  εنظر النبي     ان قادرًا على أن يسمعه  ..  إل وآ
ن  ول حس وعظة ح رين م ن باآلخ دم .. الظ وع

 ..اتهام امرأته 
 ..لكنه أراد أن يمارس معه في الحل أسلوبًا آخر 

رجل يحل مشكلته بنفسه          فبدأ .. أراد أن يجعل ال
 ..يضرب له مثًال يقرب له الجواب 

ه   ثل المناسب ل ا الم ه ..فم ل يضرب ل ؟ ه
ْرس    نخل ؟ أم بالُف جار ؟ أم بال ثًال باألش م

 والروم ؟
يه      ..  فإذا الرجل عليه آثار البادية εنظر إل

وإذا هو مضطرب تتزاحم األفكار في رأسه       
 ..حول امرأته 

 هل لك من إبل ؟ : εفقال له 
 ..نعم : قال 
 فما ألوانها ؟: قال 
 ..حمر : قال 
 فهل فيها أسود ؟: قال 
 ..ال : قال 
 فيها أورق ؟: قال 
 ..نعم : قال 
 !فأنى آان ذلك ؟: قال 

ا دا  : يعني    ا حمر ذآورًا وإناثًا     م ا آله م أنه
ون آخر     ..  يها أي ل فكيف ولدت .. وليس ف

دًا أورق   راء ول ناقة الحم ن  .. ال تلف ع يخ
 ) ..الفحل ( لونها ولون األب 
عسى أن يكون  : ثم قال   .. فكر الرجل قليًال    

زعه عرق  داده  .. ن ن أج ون م د يك ي ق يعن
و أورق   ن ه ي   .. م يًا ف به باق ال زال الش ف

 ..فظهر في هذا الولد  .. الساللة
  ..)39(فلعل ابنك هذا نزعه عرق  : εفقال 

ذا الجواب        رجل ه يًال فإذا   .. سمع ال فكر قل
رته   .. هو جوابه هو     رة فك نع .. والفك فاقت

 ..ومضى إلى امرأته .. وأيقن 
 .. وفي يوم آخر 

فجعل يحدثهم عن   ..  مع أصحابه     εجلس   
 ..أبوب الخير 

ره  ا ذآ ان مم ع : ال أن ق.. وآ ي بض وف
 .. أحدآم صدقة 

 ..أي وطء أحدآم امرأته له فيه أجر 
وا   ول اهللا : فعجب الصحابة وقال ا رس .. ي

 !!ويكون له أجر ؟.. يأتي أحدنا شهوته 
ابهم  رة  εفأج ه أن الفك عرون ب واب يش  بج

                                                
   رواه مسلم ، وابن ماجة واللفظ له   ( 39 )  
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 ..فال يحتاجون لنقاش إلقناعهم بها .. فكرتهم 
ال  رام      : εفق ي ح عها ف و وض تم ل ا.. أرأي ن أآ

 ..عليه وزر 
 ..نعم : قالوا 
 ..فكذلك لو وضعها في حالل آان له أجر : قال 

 ..بل حتى أثناء الحوار مع اآلخر 
تما     ي أن ياء الت ي األش ند النصح ف ه ع درج مع ت

 .. متفقان عليها 
 إلى مكة معتمرًا في ألف وأربعمائة من ρخرج 

 .. فمنعتهم قريش من دخول مكة .. أصحابه 
 ..صة الحديبية المشهورة ووقعت أحداث ق

في آخر األمر وبعد مشاورات طويلة بين النبي 
ρ اتفقوا على صلح ..  وقريش.. 

آان الذي تولى االتفاق على بنود الصلح من 
 ..جانب قريش هو سهيل بن عمرو 

 .. مع  سهيل على شروط ρاتفق النبي 
 :منها 
أن يعود المسلمون أدراجهم إلى المدينة  �

 ..من غير عمرة 
وأن من دخل في اإلسالم من أهل مكة  �

وأراد أن يهاجر إلى المدينة فإن 
 ..المسلمين في المدينة ال يقبلونه 

أما من ارتد عن إسالمه وأراد الذهاب إلى  �
 ..!! المشرآين في مكة فإنه يقبل 

إلى غير ذلك من الشروط التي في ظاهرها أنها 
 .. هزيمة للمسلمين وإذالل لهم 

واقع خائفة من هذا العدد آانت قريش في ال
وتعلم أن المسلمين لو .. الكبير من المسلمين 

ولهذا آانت قريش تضطر .. شاءوا لفتحوا مكة 
 ..إلى التلطف والمصانعة 

ما آانوا يحلمون أن يظفروا وال .. وآأني بهم 
 .. بربع هذه الشروط 

 ..آان أآثر الصحابة متضايقًا من شروط العقد 
والذي يكتب العقد .. رضوا لكن أنى لهم أن يعت

 ..ويمضيه رجل ال ينطق عن الهوى 
يتمنى .. ينظر يمينًا وشماًال .. آان عمر متحفزًا 

 .. لو يستطيع عمل شيء 
 .. فلم يصبر 

وأراد أن يناقشه .. وثب عمر فأتى أبا بكر 
.. 

وإنما .. لم يبدأ باالعتراض .. فمن حكمته 
  ..بدأ باألشياء التي هما متفقان عليها
.. بلى .. وجعل يسأل أبا بكر أسئلة جوابها 

 ..صحيح .. نعم 
 !؟..أليس برسول اهللا .. يا أبا بكر : فقال 
 ..بلى : قال 
 ! أولسنا بالمسلمين ؟: قال 
 ..بلى : قال 
 !أوليسوا بالمشرآين ؟: قال 
 ..بلى : قال 
 أولسنا على الحق ؟: قال 
 .. بلى : قال 
  ؟أوليسوا على الباطل: قال 
 ..بلى : قال 
 !فعالم نعطي الدنية في ديننا ؟: قال 

أليس هو رسول .. يا عمر : فقال أبو بكر 
 ؟.اهللا 
 ..بلى : قال 
فإني أشهد أنه رسول .. فالزم ِغْرزه : قال 
 ..اهللا 

آما أن .. أي آن وراءه تابعًا ال تخالفه أبدًا 
 ..غرزات الخيط في الثوب تكون متتابعة 

 ..  أشهد أنه رسول اهللا وأنا: قال عمر 
فلم .. حاول أن يصبر .. مضى عمر 

 .. يستطع 
  .. ρفذهب إلى رسول اهللا 

ألست برسول اهللا .. يا رسول اهللا : فقال 
 ! ؟

 ..بلى : قال 
 ؟.. أولسنا بالمسلمين : قال 
 ..بلى : قال 
 ! ؟.. أوليسوا بالمشرآين : قال 
 ..بلى : قال 
 !ديننا ؟فعالم نعطي الدنية في : قال 

لن أخالف .. أنا عبد اهللا ورسوله  : εفقال 
 .. ولن يضيعني .. أمره 
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ورجع المسلمون .. ومضى الكتاب .. سكت عمر 
 .. إلى المدينة 

وأقبل .. ونقضت قريش العهد .. ومضت األيام 
مطهرًا البيت الحرام ..  فاتحًا مكة ρرسول اهللا 
 .. من األصنام 

اضه حينذاك على وأدرك عمر أنه آان في اعتر
 ..غير السبيل 

 :  يقول τفكان 
وأعتق .. وأصلي .. وأتصدق .. ما زلت أصوم 

مخافة آالمي الذي .. من الذي صنعت يومئذ .. 
 ..حتى رجوت أن يكون خيرًا .. تكلمته يومئذ 
 .. قبله ρودر رسول اهللا .. فلله در عمر 

 آيف نستفيد أآثر من هذه المهارة ؟
وتريده أن .. عتني بحفظ القرآن لو آان ولدك ال ي   

 ..يزداد حرصًا 
دأ باألشياء التي أنتما متفقان عليها         أال تريد .. اب

بك اهللا  ات    .. أن يح ي درج ي ف ريد أن ترتق أال ت
 .. الجنة 

 .. بلى : سيجيبك حتمًا 
دم النصيحة على شكل اقتراح            إذن .. : عندها ق
 ..فلو أنك شارآت في حلقة تحفيظ القرآن 

 ..لو رأيِت امرأة ال تعتني بحجابها :  أنِت وآذلك
 ..ابدئي معها باألشياء التي أنتما متفقتان عليها 

 .. وحريصة على الخير .. أنا أعلم أنك مسلمة 
 ..الحمد هللا .. صحيح : ستقول 

 .. وتحبين اهللا .. وامرأة عفيفة 
 ..الحمد هللا .. إي واهللا : ستقول 

ى شكل ا ي النصيحة عل ندها قدم راح ع و : قت فل
وحرصت على الستر .. أنك اعتنيت بحجابك أآثر 

.. 
ريد من الناس               ا ن نا أن نحصل على م ذا يمكن هك

 ..من غير أن يشعروا 
 

 ..بارقة 
 ..تستطيع أن تأآل العسل دون تحطيم الخلية 

 
 !!أمسك العصا من النصف  .33

وقد آتاك .. أشكرك على اختيارك مهنة التدريس     

وطالبك يحبونك آثيرًا   . .اهللا أسلوبًا حسنًا    
 .. و .. 

ن  ي  : ولك دوام ف ى ال ر عل ا تتأخ تك م لي
 ..الصباح 

يلة     وال أنكر أن .. والبيت مرتب .. أنت جم
 ..و .. األوالد متعبون 

 ..أتمنى أن تهتمي بمالبسهم أآثر : ولكن 
ان أسلوب صالح مع الناس          ذا آ يذآر .. هك

بهه   م ين ئ ث ند المخط رقة ع وانب المش الج
 ..ليكون عادًال .. أخطائه على 

عندما تنتقد حاول أن تذآر جوانب الصواب    
 ..قبل غيرها .. في المخطئ 

حاول دائمًا أن تشعر الذي أمامك أن نظرتك 
رقة  يه مش ى  .. إل بهه عل ندما تن ك ع وأن

ه ال يعني ذلك أنه سقط من عينك              .. أخطائ
ر إال سيئاته             أو أنك نسيت حسناته وال تذآ

 .. 
ل أ  .. ال   شعره أن مالحظاتك عليه تغوص    ب

 ..في بحر حسناته 
ان النبي      ين أصحابه      εآ وآان ..  محبوبًا ب

 ..يمارس أساليب رائعة في التعامل معهم 
نهم    رة بي ف م ى   .. وق ره إل خص ببص فش

 .. آأنه يفكر أو يترقب شيئًا .. السماء 
ال      م ق ذا أواُن يختلس العلم من الناس    : ث ه

 ..  شيء حتى ال يقدروا منه على.. 
رآن وتعلمه          : أي   ناس عن الق .. ُيعرض ال

م الشرعي        فال يحرصون عليه  .. وعن العل
 .. وال يفهمونه 

 ..يرفع عنهم : أي .. فُيختلُس منهم 
يل  حابي جل ام ص يد .. فق ن لب اد ب و زي ه

 : األنصاري وقال بكل حماس 
نا ؟  يف يختلس م ا رسول اهللا ، وآ د ! ي وق

رآن    رأنا الق واهللا لنق ! ق رئنه ف رأنه ، ولنق
 ..نساءنا وأبناءنا 

ي   يه النب ر إل ر   .. εفنظ اب يتفج إذا ش ف
فأراد أن ينبهه .. حماسًا وغيرة على الدين  

 :فقال .. على فهمه 
ن   نت ألعدك م ي آ اد ، إن ا زي تك أمك ي ثكل
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 ..فقهاء أهل المدينة 
ناء على زياد        ذا ث  εأن يقول له رسول اهللا    .. وه

ا   ن فقه ه م ناس إن ام ال نة أم ر .. ء المدي ذا ذآ ه
 ..لجوانب الصواب والصفحات المشرقة لزياد 

ال   م ق يهود      : εث ند ال يل ع توراة واإلنج ذا ال ه
  .. )40(! والنصارى فماذا يغني عنهم ؟

اد بوجود القرآن          ا زي رة ي وإنما .. أي ليست العب
يه والعمل بأحكامه            رفة معان راءته ومع رة بق العب

 .. 
 ..هكذا آان تعامله رائعًا 

ر  وم آخ ي ي ر .. وف رب εيم بائل الع بعض ق  ب
الم     ى اإلس وهم إل ن   .. يدع تار أحس ان يخ وآ

ه     تجابة ل ي االس رغيبهم ف ل ت بارات ألج الع
 ..والدخول في اإلسالم 
نهم   يلة م ر بقب مهم .. فم بد اهللا : اس نو ع .. ب

وجعل .. وعرض عليهم نفسه .. فدعاهم إلى اهللا 
 : يقول لهم 

 .. إن اهللا قد أحسن اسم أبيكم .. يا بني عبد اهللا 
أو بني عبد الالت .. يعني لستم ببني عبد العزى       

بد اهللا   ..  نو ع تم ب ا أن مكم  .. وإنم ي اس يس ف فل
 ..شرك فادخلوا في اإلسالم 

 أنه آان يرسل رسائل غير ρبل آان من براعته 
.. يذآر فيها إعجابه بهم .. مباشرة إلى الناس 
.. بلغتهم هذه الرسائل فإذا .. ومحبته الخير لهم 

 – ربَّما –عملت فيهم من التأثير أآثر مما تعمله 
 ..الدعوة المباشرة 

ولم يكن بطًال ..  بطًال τآان خالد بن الوليد 
يضرب له ألف .. بل آان بطًال مغوارًا .. عاديًا 

 ..حساب 
لكن أنى له ..  يتشوق إلسالمه ρوآان النبي 

المسلمين إال وخالد ما ترك حربًا ضد .. ذلك 
بل آان هو من أآبر أسباب هزيمة .. خاضها 

 ..المسلمين في معرآة أحد 
.. لو جاءنا ألآرمناه ..  يومًا ρقال فيه النبي 

 .. وقدمناه على غيره 
 فكيف آان تأثير ذلك ؟

                                                
   رواه الترمذي والحاآم  ( 40 )  

 .. خذ القصة من أولها 
 ..آان خالد من أشداء الكفار وقادتهم 

سول ال يكاد يفوت فرصة إال حارب فيها ر
 .. أو ترّصد له εاهللا 

 مع المسلمين إلى ρفلما أقبل رسول اهللا 
 ..وأرادوا العمرة .. الحديبية 

فلقوا .. خرج خالد في خيل من المشرآين 
:  وأصحابه بموضع يقال له εالنبي 

 ..عسفان 
فقام خالد قريبًا منهم يتحين الفرصة 

 برمية سهم أو ضربة εليصيب رسول اهللا 
 .. سيف 
 ..ترصد ويترقب جعل ي

 بأصحابه صالة الظهر εفصلى النبي 
فلم .. فهموا أن يهجموا عليهم .. أمامهم 

 ..يتيسر لهم 
فصلى بأصحابه ..  علم بهم εفكأن النبي 

 ..صالة العصر صالة الخوف 
فريق .. أي قسم أصحابه إلى فريقين 

 ..يصلي معه وفريق يحرس 
 وقال.. فوقع ذلك من خالد وأصحابه موقعًا 

أي هناك .. الرجل ممنوع عنا : في نفسه 
 ! ! من يحميه ويمنع عنه األذى 

وسلكوا طريقًا ..  وأصحابه εثم ارتحل 
 ..لئال يمروا بخالد وأصحابه .. ذات اليمين 

صالح قريشًا على ..  إلى الحديبية εوصل 
ورجع إلى .. أن يعتمر في العام القادم 

 ..المدينة 
 شأنها ينخفض رأى خالد أن قريشًا ال يزال

 .. في العرب يومًا بعد يوم 
أي شيء بقي ؟ أين أذهب : فقال في نفسه 

 ؟ 
فقد اتبع محمدًا .. ال .. إلى النجاشي ؟ 

 ..وأصحابه عنده آمنون 
أخرج من ديني .. ال .. فأخرج إلى هرقل ؟
أو يهودية ؟ وأقيم في .. إلى نصرانية ؟

 .. عجم ؟
.. دد ويتر.. فبنما خالد يفكر في شأنه 
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 ..واأليام والشهور تمضي عليه 
فأقبلوا إلى .. إذ جاء موعد عمرة المسلمين 

 .. المدينة 
 ..  مكة معتمرًا ρدخل 

.. فلم يحتمل خالد رؤية المسلمين محرمين 
وغاب أيامًا أربعة وهي األيام .. فخرج من مكة 

 ..  في مكة εالتي قضاها النبي 
 طرقات وجعل ينظر في..  عمرته εقضى النبي 
 ..ويستعيد الذآريات .. مكة وبيوتها 

 .. تذآر البطل خالد بن الوليد 
.. وهو أخو خالد .. فالتفت إلى الوليد بن الوليد 

 معتمرًا ρوآان الوليد مسلمًا قد دخل مع النبي 
.. 

..  أن يبعث إلى خالد رسالة غير مباشرة εوأراد 
 ..يرغبه فيها بالدخول في اإلسالم 

 أين خالد ؟ : د  للوليεقال 
يأتي اهللا به يا : وقال .. فوجئ الوليد بالسؤال 

 ..رسول اهللا 
ولو آان جعل ! ! مثله يجهل اإلسالم  : " εفقال 

 .. آان خيرًا له .. نكايته َوَحدَّه مع المسلمين 
وقدمناه على .. ولو جاءنا ألآرمناه : ثم قال 

 .. غيره 
حث عنه وجعل يطلب خالدًا ويب.. استبشر الوليد 

 ..فلم يجده .. في مكة 
 ..فلما عزموا على الرجوع للمدينة 

 : آتب الوليد آتابًا إلى أخيه 
فإني لم أر .. أما بعد .. بسم اهللا الرحمن الرحيم 

وعقلك .. أعجب من ذهاب رأيك عن اإلسالم 
 ومثل اإلسالم يجهله أحد ؟ ! عقلك 

أين خالد ؟ :  عنك وقال ρوقد سألني رسول اهللا 
 ..يأتي اهللا به : قلت ف

ولو آان جعل !! مثله جهل اإلسالم : " فقال 
ولو .. آان خيرًا له .. نكايته َوَحدَّه مع المسلمين 

 .. وقدمناه على غيره .. جاءنا ألآرمناه 
فاستدرك يا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة 

.. 
نشطت للخروج .. فلما جاءني آتابه : قال خالد 

 ..ي اإلسالم وزادني رغبة ف.. 

 .. عني ρوسرني سؤال رسول اهللا 
وأرى في النوم آأني في بالد ضيقة مجدبة 

 ..فخرجت إلى بالد خضراء واسعة .. 
 .. إن هذه لرؤيا حق : فقلت 

 قلت ρفلما أجمعت الخروج إلى رسول اهللا 
 : 

 ! ؟ρمن أصاحب إلى رسول اهللا 
 : فقلت .. فلقيت صفوان بن أمية 

ترى ما نحن فيه ؟ إنما نحن يا أبا وهب أما 
 ..آأضراس يطحن بعضها بعضًا 

 ..وقد ظهر محمد على العرب والعجم 
فإن شرف .. فلو قدمنا على محمد واتبعناه 

 محمد لنا شرف ؟ 
لو لم يبق غيري : وقال .. فأبى أشد اإلباء 

 ..ما اتبعته أبدًا 
 : وقلت في نفسي .. فافترقنا 

بوه بمعرآة قتل أخوه وأ.. هذا رجل مصاب 
 .. بدر 

فقلت له مثل .. فلقيت عكرمة بن أبي جهل 
 ..ما قلت لصفوان بن أمية 

 .. فقال لي مثل ما قال لي صفوان بن أمية 
 .. فاآتم علي خروجي إلى محمد : قلت 
 .ال أذآره ألحد : قال 

فأمرت براحلتي .. فخرجت إلى منزلي 
 ..فخرجت بها 

 : لت فق.. إلى أن لقيت عثمان بن طلحة 
فلو ذآرت له ما أرجو .. إن هذا لي صديق 

 .. 
ثم ذآرت من قتل من آبائه في حربنا مع 

 .. فكرهت أن أذآِّره .. المسلمين 
وأنا راحل .. وما علي أن أخبره : ثم قلت 

 !.. في ساعتي هذه 
وقلت .. فذآرت له ما صار أمر قريش إليه 

 : 
لو ُصب .. إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر 

 ..ه ذنوب من ماء لخرج علي
فأسرع .. وقلت له نحوًا مما قلت لصاحَبْي 

اإلستجابة وعزم على الخروج معي للمدينة 
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..! 
وأنا أريد أن .. إني خرجت هذا اليوم : فقلت له 

 .. أمضي للمدينة  
 .. وهذه راحلتي مجهزة لي على الطريق 

فتواعدنا أنا وهو في موضع يقال له : قال 
وإن .. سبقني أقام ينتظرني إن " .. يأجج "

 ..سبقته أقمت أنتظره 
خوفًا من .. فخرجت من بيتي آخر الليل َسَحرًا 

 .. أن تعلم قريش بخروجنا 
" .. يأجج"فلم يطلع الفجر حتى التقينا في 

 .. فغدونا حتى انتهينا إلى الهدة 
 ..فوجدنا عمرو بن العاص على بعيره 

 يرآم ؟ إلى أين مس.. مرحبًا بالقوم : قال 
 وما أخرجك ؟ : فقلنا 
 وما أخرجكم ؟ : فقال 
  .. ρواتباع محمد .. الدخول في اإلسالم : قلنا 
 . وذاك الذي أقدمني : قال 

 ..فاصطحبنا جميعًا حتى دخلنا المدينة 
 .. فأنخنا بظهر الحرة رآابنا 

 .. فسر بنا ρفُأخبر بنا رسول اهللا 
ى رسول ثم توجهت إل.. فلبست من صالح ثيابي 

 : فلقيني أخي فقال  .. ρاهللا 
قد ُأخبر بك فُسرَّ  .. ρفإن رسول اهللا .. أسرع 

 ..بقدومك وهو ينتظرآم 
فأقبلت إلى رسول اهللا أمشي .. فأسرعنا الّسير 

فما زال يتبسم إليَّ .. فلما رآني من بعيد تبّسم .. 
 ..حتى وقفت عليه 

 فرد على السالم بوجه.. فسلمت عليه بالنبوة 
 ..طْلق 
وأنك رسول .. إني أشهد أن ال إله إال اهللا : فقلت 

 .. اهللا 
قد آنت أرى لك .. الحمد هللا الذي هداك : " فقال 
 " ..رجوت أال يسلمك إال إلى خير .. عقًال 
إني قد رأيت ما آنت أشهد .. يا رسول اهللا : قلت 

فادع .. معاندًا للحق .. من تلك المواطن عليك 
 .. ا لي اهللا أن يغفره

 " ..اإلسالم يجب ما آان قبله  : " ρفقال 
فاستغفر لي .. على ذلك .. يا رسول اهللا : قلت 

.. 
آل .. اللهم اغفر لخالد بن الوليد : " قال 

 " ..من صد عن سبيل اهللا .. ما َأْوضع فيه 
دها آان خالد رأسًا من رؤوس هذا       ومن يع

 ..الدين 
ر    ر مباش الة غي ان برس المه فك ا إس ة أم

  ..εوصلت إليه من رسول اهللا 
 .. وأحكمه εفما أحلمه 

ي    ر ف ي التأثي ارات ف ذه المه ثل ه بع م فلنت
 ..الناس 

ة   ي بقال ًا ف يع دخان ًا يب ت شخص و رأي فل
 .. فأردت تنبيهه 

ته ونظافتها          أثن أوًال على بقال وادُع له  .. ف
ربح  ي ال رآة ف ية .. بالب ى أهم بهه عل م ن ث

م تنظر إليه    ليشعر أ .. الكسب الحالل      نك ل
ود  نظار أس ن  .. بم ا م كت العص ل أمس ب

 ..النصف 
يًا    ن ذآ يمن    .. آ نات ف ن أي حس ث ع ابح

يئاته    يها س ر ف ك تغم ن  .. أمام ن الظ أحس
دلك معهم فيحبوك    .. باآلخرين    ليشعروا بع

.. 
 

 ..لمحة 
.. عندما يقتنع الناس أننا نلحظ حسناتهم 

 ..يقبلون منا التوجيه .. آما نلحظ سيئاتهم 
 

 ..اجعل معالجة الخطأ سهلة  .34
رًا    ناس آب ن ال ع م ي تق اء الت نوع األخط تت

 .. وصغرًا 
 .. ومهما آان حجم الخطأ فإنه يمكن عالجه 

يد العالج في إصالح ما أفسده         د ال يف م ق نع
أ   لح    % .. 100الخط ل يص ى األق نه عل لك

 ..أآثر الفاسد 
ى      عى إل ناس ال يس ن ال يل م ر قل دد غي ع

ه ل     شكه في قدرته أصًال على  إصالح أخطائ
 .. عالجها 

ع      تعامل م ي ال ريقتنا ف ون ط يانًا تك وأح
 .. األخطاء هي جزء من الخطأ نفسه 
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أ فألومه وأحقره وأعظِّم عليه        دي في خط يقع ول
أ حتى يشعر بأنه سقط في بئر ليس له قاع           الخط

الح   !!  ن اإلص يأس م و    .. في ا ه ى م ى عل ويبق
 ..عليه 

 .. ي أو يقع فيه صديقي وقد تقع في الخطأ زوجت
فإذا أشعرته أنه أخطأ ولكن الطريق لم ينقطع بعد 

والرجوع إلى الحق خير    .. فمعالجة الخطأ سهلة    
 ..من التمادي في الباطل 
ي    ى النب ل إل اء رج رة  ρج ى الهج بايعه عل ..  ي

ال    وترآت .. إني جئت أبايعك على الهجرة         : وق
 ..أبوي يبكيان 

.. أو يصغر عقله ..  ِفْعله أو يحقر .. εفلم يعنفه 
ية صالحة ويرى أنه فعل األصلح        رجل جاء بن فال

 .. 
عره  ل   εأش ه بك ال ل هلة فق أ س ة الخط  أن معالج
اطة  تهما  : بس ا أبكي يهما فأضحكهما آم ارجع إل

..)41(..  
 .. وانتهى األمر 

ان  يهم      εآ ي ف اليب ترب ناس بأس ع ال تعامل م  ي
لخير أقرب الرغبة في الخير وتشعرهم أنهم إلى ا     

 ..حتى وإن وقعوا في أخطاء .. 
ة مرّوعة          دي حادث ين ي الشاهد منها آخُرها .. وب

 ..لكني سأوردها من أولها رغبة في الفائدة .. 
ان رسول اهللا        إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع   ρآ

ين نسائه    فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه .. ب
.. 

 ..فلما أراد الخروج إلى غزوة بني المصطلق 
 .. أقرع بينهن فخرج سهم عائشة 

ول اهللا   ع رس رجت م زل   .. ρفخ دما أن ك بع وذل
فإذا نزلوا  .. وآانت تحمل في هودج         ..الحجاب   

ودجها    ن ه زلت م ا  .. ن ت حاجاته إذا  .. وقض ف
 ..أرادوا االرتحال رآبت فيه 

ا فرغ رسول اهللا       توجه قافًال ..  من غزوته   ρفلم
ًا من المدينة نزل حتى إذا آان قريب.. إلى المدينة 

 .. منزًال فبات به بعض الليل 
رحيل   ناس بال م آذن ال ون  .. ث ناس يجمع بدأ ال ف

                                                
 ..في المستدرك وصحح إسناده   ( 41 )  

رحيل   تاعهم لل بعض   ..م ة ل رجت عائش فخ
تها  يه جزع  .. حاج ا ف د له نقها عق ي ع وف

 .. ظفار 
ا فرغت من حاجتها          انسل العقد من   .. فلم

 .. عنقها وهي ال تدري 
ا رجعت العسكر        خول في  وأرادت الد .. فلم

م تجد العقد          .. هودجها    .. لمست عنقها فل
 .. وقد بدأ الناس في الرحيل 

ا الذي قضت فيه        رجعت سريعًا إلى مكانه ف
 .. وأبطأت .. فأخذت تبحث عنه .. حاجتها 

نون   م يظ ودجها وه وا ه وم فحمل اء الق وج
يه      ا ف فشدوه على البعير   .. فاحتملوه  .. أنه

 .. وا به ثم أخذوا  برأس البعير فانطلق.. 
يش  ار الج ث  .. وس بعد بح ة ف ا عائش أم

د .. طويل  ان .. وجدت العق ى مك ادت إل فع
 ..الجيش 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 :قالت عائشة 

نازلهم وليس بها داع وال مجيب       .  فجئت م
 ..قد انطلق الناس .. 

نت أن   يه وظن نت ف ذي آ ي ال يممت منزل فت
 .. القوم سيفقدوني فيرجعون إلي 

ي   تلففت بجلباب ي    .. ف ة ف ا جالس نما أن فبي
 .. منزلي إذ غلبتني عيني فنمت 

واهللا إني لمضطجعة إذ مرَّ بي صفوان بن      ف
 ..المعطل 

د تخلف عن العسكر لبعض حاجاته       ان ق وآ
 .. فلم يبت مع الناس .. 

ائم   ان ن واد إنس رأى س ي .. ف ي فعرفن فأتان
وقد آان يراني قبل أن يضرب .. حين رآني 

 .. الحجاب علينا 
.. إنا هللا وإنا إليه راجعون    : فلما رآني قال    

  ؟ ρظعينة رسول اهللا 
ي   ين عرفن ترجاعه ح تيقظت باس فاس

 .. فخمرت وجهي بجلبابي 
ة    ي آلم ا آلمن نه  .. وواهللا م معت م وال س

 .. غير استرجاعه 
ته  اخ راحل ى أن ديها .. حت ى ي .. فوطئ عل
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ر فانطلق س          رأس البعي رآبت وأخذ ب ريعًا يطلب ف
 .. الناس 

ى       ي حت ا افتقدون ناس وم نا ال ا أدرآ واهللا م ف
.. فبينما هم آذلك .. فوجدناهم نازلين   .. أصبحنا  

 .. إذ طلع الرجل يقود بي البعير 
وا      ا قال ك م ل اإلف ال أه كر   .. فق جَّ العس .. وارت

 .. وواهللا ما أعلم بشيء من ذلك 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

فلم ألبث أن مرضت واشتكيت .. نا المدينة ثم قدم
ا ال يبلغني من آالم الناس      .. شكوى شديدة      وأن

 .. شيء 
د انتهى الحديث إلى رسول اهللا            وإلى أبويَّ ρوق

يًال وال آثيرًا             ..  نه قل ي م إال .. وهم ال يذآرون ل
د أنكرت من رسول اهللا             بعض لطفه بي ρأني ق

 .. 
فلم يفعل  .. آنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي         

 ..ذلك بي في شكواي تلك 
: بل آان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني قال 

 .. آيف تيكم ؟ ال يزيد على ذلك 
ي نفسي   دت ف ى وج ي  ..حت اءه ل ت جف ا رأي فلم

 : قلت 
ول اهللا  ا رس ي   .. ي ى أم تقلت إل ي فان ت ل و أذن ل

 .. فمرضتني 
 .. ال عليك : قال 

*   *   *   *   *   *   *   **    
ي بشيء مما آان        م ل تقلت إلى أمي وال عل .. فان
 .. حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة 

فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مسطح بنت 
  ..τخالة أبي بكر 

ا لتمشي معي إذ تعثرت في ِمرطها          واهللا إنه .. ف
 ..وسقطت أو آادت 

 .. تعس مسطح : فقالت 
ا قلت     : قلت    تسبين رجًال قد . .بئس لعمر اهللا م

 شهد بدرًا ؟ 
تاه   : فقالت    م تسمعي ما قال ؟ أوما   .. أي هن أول

 .. بلغك الخبر يا بنت أبي بكر 
 وما الخبر ؟ : قلت 

 .. فأخبرتني بالذي آان من قول أهل اإلفك 

 أوقد آان هذا ؟ : قلت 
 .. نعم واهللا لقد آان : قالت 

ي    ي حاجت ى أن أقض درت عل ا ق واهللا م ف
 .. فازددت مرضًا إلى مرضي ..ورجعت 

حتى ظننت أن البكاء .. فواهللا ما زلت أبكي 
 ..سيصدع آبدي 

ر اهللا لك     : وقلت ألمي      تحدث الناس  .. يغف
ه  وا ي ا تحدث ك .. بم ي من ذل رين ل وال تذآ

 .. شيئًا 
فواهللا .. أي بنية خففي عليك الشأن : قالت 

ا آانت امرأة حسناء عند رجل يحبها         لَّ م لق
ا ..  رن  وله رائر إال آّث ناس  ..  ض ر ال وآّث

 .. عليها 
 سبحان اهللا وقد تحدث الناس بهذا ؟ : قلت 

ى أصبحت   يلة حت ك الل يت تل رقأ .. فبك ال ي
 .. وال أآتحل بنوم .. لي دمع 

 ..ثم أصبحت أبكي 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

ذا حال عائشة        ذلك وهي الفتاة       .. ه تهم ب ت
تجاوز عمر        م ي ها خمس عشرة سنة    التي ل

.. 
زنا   تهم بال ريفة  .. ت يفة الش ي العف .. وه

ناس    ر ال ة أطه فت   .. زوج ا آش ي م الت
ذا حالها   .. وال هتكت عرضها      .. سترها    ه

 ..تبكي في بيت أبويها 
ول اهللا  ال رس ا ح زنًا   .. ρأم بعد ح ال ي ف

 ..عن عائشة .. وهمًا 
ل   ريل يرس ال جب زل  .. ف رآن ين .. وال الق

وقد آبر عليه   .. رًا في أمره     متحي ρويبقى   
ين      ام المنافق وآالم الناس في عرضه   .. اته

 .. زوجه 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

يه   ر عل ال األم ا ط ام .. فلم ناس ρق ي ال  ف
بهم  د اهللا .. فخط يه .. فحم ى عل م .. وأثن ث

 :قال 
ا الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي           أيه

ر ال ..  يهم غي ون عل ق ويقول ا .. ح واهللا م
رًا   يهم إال خي ت عل ك  .. علم ون ذل ويقول
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وال يدخل .. واهللا ما علمت منه إال خيرًا .. لرجل  
 ..بيتًا من بيوتي إال وهو معي 

 .. تلك المقالة ρفلما قال رسول اهللا 
 : قام أمير األوس سعد بن معاذ فقال 

.. يا رسول اهللا إن يكونوا من األوس نكفك إياهم 
وا    من إخواننا من الخزرج فمرنا أمرك    وإن يكون

 ..فواهللا إنهم ألهل أن تضرب أعناقهم 
.. فلما سمع ذلك أمير الخزرج سعد بن عبادة قام 

 ..لكن أخذته الحمية .. وآان رجًال صالحًا 
ال      ام فق ذبت لعمر اهللا     : ق ما تضرب أعناقهم   .. آ

ا واهللا ما قلت هذه المقالة إال أنك قد عرفت         ..  أم
و آانوا من قومك ما قلت    أنهم من      الخزرج ؟ ول

 ..هذا 
ن حضير   يد ب ال أس ر اهللا : فق ذبت لعم واهللا .. آ

 .. ولكنك منافق تجادل عن المنافقين .. لنقتلنه 
حتى آادوا أن   .. ثم ثار الناس بعضهم إلى بعض       

 .. يقتتلوا 
ول اهللا   ر  ρورس ى المنب ائم عل زل ..  ق م ي فل

 ..وسكت .. يخفضهم حتى سكتوا 
 ..نزل فدخل بيته ..  ذلك ρما رأى فل

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
ا رأى أن األمر ال يمكن حله من جهة عموم         ولم

 ..الناس 
ته   ل بي ة أه ن جه ًال م د ح وأخص .. أراد أن يج

 .. الناس به 
 ..فاستشارهما .. فدعا عليًا وأسامة بن زيد 

ال   رًا وق ى عائشة خي ى عل امة فأثن ا أس ا: فأم  ي
ول اهللا  رًا     .. رس نهم إال خي م م ا نعل ك وم .. أهل

 ..وهذا الكذب والباطل 
ال    ه ق ي فإن ا عل اء  : وأم ول اهللا إن النس ا رس ي

ر  تخلف  .. لكثي ى أن تس ادر عل ك لق ل .. وإن وس
دقك    ا ستص ة فإنه ول اهللا .. الجاري دعا رس  ρف

 ..بريرة 
هل رأيت من شيء يريبك .. أي بريرة : فقال 

 من عائشة ؟
 .. والذي بعثك بالحق نبيًا .. ال : لت بريرة فقا

رًا   م إال خي ا أعل ى  .. واهللا م يب عل نت أع ا آ وم
يئًا   ة ش ن   .. عائش ثة الس ة حدي ا جاري .. إال أنه

ي  نت أعجن عجين ه .. فك رها أن تحفظ فآم
 ..فتأتي الشاة فتأآله .. فتنام عنه 

م    آيف ترى الجارية على عائشة ريبة .. نع
تاة ال    ..  صالحة التي رباها صديق    وهي الف

 ..وتزوجها سيد ولد آدم .. األمة أبو بكر 
ل آيف تقع في ريبة        وهي أحب الناس .. ب

 يحب إال طيبًا ρولم يكن   .. إلى رسول اهللا      
 .. 

ولكن اهللا يبتليها .. فهي البريئة المبرأة 
 ..ويرفع ذآرها .. ليعظم أجرها 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
ام  وتمضي عل ة األي د .. ى عائش واآلالم تل

.. وهي تتقلب على فراش مرضها    .. اآلالم  
 ..ال تهنأ بطعام وال شراب 

..  أن يحل المشكلة ρوقد حاول رسول اهللا 
بخطبة على رؤوس الناس فكادت أن تقع 

وحاول أن يحلها .. الحرب بين المسلمين 
فلم يخرج .. في بيته ويسأل عليًا وزيدًا 

 ..بشيء 
ا  ك فلم ن   .. رأى ذل ر م ي األم أراد أن ينه

 .. جهة عائشة 
 :قالت رضي اهللا عنها 

وال .. وبكيت يومي ذلك ال ترقأ لي دمعه 
 .. اآتحل بنوم 

ثم بكيت ليلتي المقبلة ال ترقأ لي دمعه وال 
 .. أآتحل بنوم 

 .. وأبواي يظنان أن البكاء فالق آبدي 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

 ..حث الخطى إلى بيت أبي بكر فأقبل ي
تأذن  وها   .. فاس ندها أب يها وع ل عل ودخ

 .. وامرأة من األنصار .. وأمها
يت أبي بكر         يها ب دخل ف .. وهي أول مرة ي

نذ قال الناس ما قالوا        وما رأى عائشة   .. م
هر   رابة الش نذ ق هرًا ال   .. م بث ش د ل وق

 ..يوحى إليه في شيء في شأن عائشة 
 . . على عائشة ρدخل 

إذا طريحة الفراش      وآأنها فرخ منتوف  .. ف
 .. من شدة البكاء والهم 
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ال يملكان .. والمرأة تبكي معها .. وإذا هي تبكي   
 ..من األمر شيئًا 

د اهللا وأثنى عليه    .. ρفجلس رسول اهللا      .. فحم
 : ثم قال 

.. أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك آذا وآذا 
شيع من وقوعها في وما أ..  خبر اإلفك εوذآر 

 أن يبين لها أن اإلنسان εثم أراد ..خطأ آبير 
مهما وقع في خطأ فإن معالجة هذا الخطأ ليست 

 :فقال لها .. صعبة 
 .. فإن آنت بريئه فسيبرئك اهللا عز وجل 

فاستغفري اهللا عز وجل .. وإن آنت ألممت بذنب 
فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب .. وتوبي إليه 

 .. اهللا عليه تاب .. 
 – إن آان قد وقع –حل سهل للخطأ .. هكذا 

 ..دون تعقيد وتطويل 
 :قالت عائشة 

قلص دمعي ..  مقالته ρفلما قضى رسول اهللا 
 .. حتى ما أحس منه قطرة 

 فلم ρوانتظرت أبويَّ أن يجيبا عني رسول اهللا 
 .. يتكلما 

 ..  فيما قال ρأجب عني رسول اهللا : فقلت ألبي 
  ! ..ρ واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا :فقال 

  .. ρأجيبي عني رسول اهللا : فقلت ألمي 
  ! ρواهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا : فقالت 

وواهللا ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على 
 .. آل أبي بكر في تلك األيام 

 استعبرت فبكيت ؟ .. فلما استعجما علي 
ال أتوب إلى اهللا مما ذآرت واهللا .. ال : ثم قلت 

 ..أبدًا 
إني واهللا قد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى 

ولئن قلت لكم .. استقر في أنفسكم وصدقتم به 
 ال - واهللا عز وجل يعلم إني بريئة -إني بريئة 
 ..تصدقوني 

 واهللا يعلم أني منه بريئة -وإن اعترفت لكم بأمر 
 ..  تصدقوني -

ي        ال أبو     وإني واهللا ال أجد ل ا ق ثًال إال آم م م ولك
 فصبر جميل واهللا المستعان على ما        [: يوسف   
  ..]تصفون 

م تحولت فاضطجعت على فراشي       : قالت    ث
 .. 

ي   ريئة وأن اهللا مبرئ ي ب م أن ا واهللا أعل وأن
 .. ببراءتي 

ا آنت أظن أن َينِزَل في شأني          ولكن واهللا م
 .. وحٌي يتلى 

َر في نفسي من أن          ان أحق يتكلم ولشأني آ
 .. اهللا فيَّ بأمر يتلى 

 في ρولكن آنت أرجو أن يرى رسوُل اهللا     
 .. النوم رؤيا يبرئني اهللا عز وجل  بها 
*   *   *   *   *   *   *   *   * 

وال ..  مجلسه ρفواهللا ما برح رسول اهللا 
 ..خرج من أهل البيت أحد 

وأنزل .. حتى تغشاه من اهللا ما آان يتغشاه 
 .. ه اهللا على نبي

ته يوحى إليه            ا حين رأي ا أن فواهللا ما .. فأم
قد عرفت أني بريئة .. وما باليت .. فزعت   

 .. وأن اهللا غير ظالمي .. 
ا أبواي فوالذي نفس عائشة بيده         ما .. وأم

ول اهللا   ن رس ّري ع نت ρُس ى ظن  حت
رقًا من أن يأتي من    .. لتخرجن أنفسهما      ف

 .. اهللا تحقيق ما قال الناس 
.. فإذا هو يضحك  .. ρي عنه فلما ُسّر

 .. فجعل يمسح العرق عن وجهه 
 :وآان أول آلمة تكلم بها أن قال 

أبشري يا عائشة قد أنزل اهللا عز وجل 
 ..براءتك 

 .. الحمد هللا : فقلت 
 ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِباألِْْفِك [: وأنزل اهللا تعالى 

 َبْل ُهَو ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ال َتْحَسُبوُه َشّرًا َلُكْم
َخْيٌر َلُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْآَتَسَب ِمَن 
األِْْثِم َوالَِّذي َتَولَّى ِآْبَرُه ِمْنُهْم َلُه َعَذاٌب 

َلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن * عظيم 
َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأْنُفِسِهْم َخْيرًا َوَقاُلوا َهَذا ِإْفٌك 

 َلْوال َجاُءوا َعَلْيِه ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفِإْذ *ُمِبيٌن 
َلْم َيْأُتوا ِبالشَُّهَداِء َفُأوَلِئَك ِعْنَد اهللاَِّ ُهُم 

  ..]اْلَكاِذُبوَن 
وله   ئك بق وعد اهللا أول ِذيَن [: وت  ِإنَّ الَّ
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ْم    ُنوا َلُه ِذيَن آَم ي الَّ ُة ِف يَع اْلَفاِحَش بُّوَن َأْن َتِش ُيِح
َذاٌب َألِ    َيا َواْآلِخَرِة َواهللاَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ال       َع ي الدُّْن يٌم ِف
  ..]َتْعَلُموَن 

م خرج رسول اهللا     ناس   ρث بهم ..  إلى ال .. فخط
يهم ما أنزل اهللا من القران في ذلك      ثم .. وتال عل

 ..أقام حد القذف على من قذف 
ه     .. إذن  ى أن ئ عل ع المخط تعامل م ي أن ت ينبغ

ال أن تبالغ في آبته .. الج مريض يحتاج إلى ع       
يفه    د يصل إلى درجة يشعر معها            .. وتعن ه ق ألن

 ..أنك فرٌح بهذا الخطأ 
تم بصحة مرضاه            ذي يه يب الناصح هو ال والطب

 ..أآثر من اهتمامهم هم بأنفسهم 
  : ρقال 

آمثل رجل استوقد نارًا    .. إنما مثلي ومثل الناس     
 .. 

وله     ا ح اءت م ا أض َراشُ  .. فلم ل الَف ذه  جع  وه
 ..الدواب التي تقع في النار يقعن فيها 

 !!ويغلبنه فيقتحمن فيها .. فجعل ينزعهن 
وأنتم تقحمون فيها .. فأنا آخٌذ بحَجِزُآم عن النار   

.. 
 

 ..رأي 
 أحيانًا تكون طريقتنا في التعامل مع األخطاء 

 ..أآبر من الخطأ نفسه 
 

35.  
ناس يختلفون في طباعهم وأشكالهم         ا أن ال .. آم

رهم   آ ات نظ ي وجه تلفون ف م يخ ي .. ذلك ه وف
 ..قناعاتهم وتصرفاتهم 

دًا خالف الصواب            إذا شعرت أن أح ونصحته .. ف
 .. وحاولت إصالح خطئه ولم يقتنع 

وخذ األمور .. فال تصنف اسمه من بين أعدائك      
 ..بأريحية قدر المستطاع 

م      ك فل د زمالئ ند أح أ ع ت إصالح خط و حاول فل
تجب   ب ا.. يس ال تقل داوة ف داقة ع ا .. لص وإنم

استمر في التلطف فلعله أن يبقى على خطئه وال        
 .. يزيد 

 ..حنانيك بعض الشر أهون من بعض : وقد قيل 

فلم .. إذا تعاملت مع الناس بهذه األريحية         
رة   ل صغيرة وآبي ى آ عشت .. تغضب عل

 ..سعيدًا 
  : τقالت عائشة 

 ..   لنفسه قط ρما انتقم رسول اهللا  �
رب  � ا ض يده   وم ط ب يئًا ق وال ..  ش

رأة  ًا .. ام د .. وال خادم إال أن يجاه
 .. في سبيل اهللا 

يل منه شيء قط         � ا ن فينتقم من  .. وم
احبه  ن   .. ص يء م تهك ش إال أن ين

  )42(.. محارم اهللا فينتقم هللا 
ان   .. إذن   نه غضبه هللا    ..  يغضب    ρآ .. لك

وحتى نفهم الفرق بين     .. ال يغضب لنفسه      
 :الغضبين 
دك الصغير جاءك ذات صباح       افرض    أن ول

.. وطلب رياًال أو ريالين مصروفًا للمدرسة 
فلم تجد إال فئة .. فبحثت في محفظة نقودك 

 : وقلت .. فأعطيتها له .. الخمسمائة ريال 
اصرف منها ريالين .. هذه خمسمائة ريال      

 .. وأآدت عليه وآررت .. وأرجع الباقي .. 
ا      إذا الم ر ف د الظه ع بع ا رج د  فلم ه ق ل آل

 .. صرفه 
اذا ستفعل ؟     ؟ ..وآيف سيكون غضبك .. فم

روفه       ن مص نعه م نف وتم رب وتع د تض ق
 ..أيامًا 

ر   الة العص ن ص رة م ت م و رجع ن ل ولك
ه يلعب بالكمبيوتر       أو عند التلفاز  .. ووجدت

ي المسجد   ..  م يصل ف فهل ستغضب .. ول
 آغضبك األول ؟

د      يكون أش ول س بنا أل تفق أن غض نا ن أظن
 ..وأآثر تأثيرًا من غضبنا الثاني وأطول 

 .. فكان غضبه هللا ρأما رسول اهللا 
بل    يانًا وال تق ان يعرض النصيحة أح .. وآ

ياخذ األمر بهدووووء        فالهداية بيد اهللا   .. ف
.. 

ول اهللا  دم رس دود  εق ى ح بوك عل ى ت  إل

                                                
  رواه البخاري ( 42 )  
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 .. الشام 
روم          ة ال  τفبعث دحية الكلبي    .. اقترب من مملك

 .. الروم رسوًال إلى هرقل ملك 
ية   رقل  τوصل دح يه  ..  إلى ه ه .. دخل عل ناول

  ..εآتاب رسول اهللا 
روم      ي ال ا قسيس تاب دع رقل الك ا أن رأى ه فلم

 : ثم أغلق عليه وعليهم الدار فقال .. وبطارقتها 
وقد أرسل إليَّ .. قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم " 

 :يدعوني .. أن يدعوني إلى ثالث خصال 
 ..نه أن أتبعه على دي �
نا    � ى أرض نا عل يه مال ى أن نعط أو عل

 ..واألرض أرضنا 
 .. أو نلقي إليه الحرب  �

 :ثم قال هرقل 
رأون من الكتب ليأخذن               يما تق د عرفتم ف واهللا لق

نا  نه    .. أرض ى دي بعه عل مَّ فلنت يه  .. فهل أو نعط
 .. مالنا على أرضنا 

ا سمع القساوسة ذلك      ه يدعوهم   .. فلم ورأوا أن
نهم  رك دي بوا غ! لت ل  .. ض رة رج روا نخ ونخ

هم     ن برانس رجوا م ى خ د حت قطت .. واح أي س
 !!أرديتهم من شدة الغضب واالنتفاض 

وا  رانية   : وقال ذر النص ى أن ن ونا إل أو .. تدع
 .!! نكون عبيدًا ألعرابي جاء من الحجاز 

د هرقل     ورط بعرضه   .. أسقط في ي ه ت وأيقن أن
 ..عليهم 

ان هؤالء القساوية لهم سطوة و       جمهور قوي وآ
.. 

م هرقل أنهم إن خرجوا من عنده           أفسدوا .. فعل
 ..عليه الروم 

دئهم   ل يه ول .. فجع م   : ويق ك ألعل ت ذل ا قل إنم
 .. صالبتكم على أمرآم 

 هو الرسول الذي بشر εآان هرقل يعلم أن النبي 
  ..εبه عيسى 

 ..فأراد أن يتأآد من ذلك 
ا هرقل رجًال من عرب قبيلة           آان" .. تجيب"دع

 ..من نصارى العرب 
 :وقال له 

ًا للحديث          ي رجًال حافظ .. عربيَّ اللسان   .. ادع ل

 .. أبعثه إلى هذا الرجل بجواب آتابه 
وجاء برجل من بني    .. مضى ذاك التجيبي      

 .. من نصارى العرب .. تنوخ 
له     ي ليوص ذا التنوخ تابًا له رقل آ ع ه دف

ول اهللا  ه   .. εلرس ال ل ي  : وق ب بكتاب اذه
 .. الرجل إلى هذا

ا سمعت من حديثه فاحفظ لي منه ثالث             فم
 : خصال 
ي      � ى الت حيفته إل ر ص ل يذآ ر ه انظ

 ؟..آتب بشيء 
وانظر إذا قرأ آتابي فهل يذآر الليل         �

 ؟
وانظر في ظهره هل به شيء يريبك     �

 ؟
ًا للشام      حتى وصل .. مضى التنوخي آفارق

 ..إلى تبوك 
ول اهللا  إذا رس ي  εف ين ظهران الس ب  ج

 ..  محتبيًا على الماء ..أصحابه 
يهم    ي عل ف التنوخ ال .. فوق ن : وق أي

 صاحبكم ؟ 
 .. ها هو ذا : قيل 

  ..فأقبل يمشي حتى جلس بين يديه 
 .. فناوله آتاب هرقل 

: " ثم قال .. فوضعه في ِحْجره  .. εفأخذه 
 ؟ " .. ممن أنت 

 ..أنا أخو تنوخ : قال 
ال    ة الحنيفي.. هل لك إلى اإلسالم    : " εفق

 ملة أبيك إبراهيم ؟ .. 
ان  ي  εآ رجل ف ذا ال ول ه ي دخ بًا ف  راغ

 ..اإلسالم 
م يكن هناك ما يمنع التنوخي           يقة ل في الحق

.. إال التعصب لدين قومه .. من اتباع الحق 
 !!فحسب 

راحة    ل ص ي بك ال التنوخ ول  : فق ي رس إن
وم  ي  .. ق ن قوم ى دي نه .. وعل ع ع ال أرج

 ..حتى أرجع إليهم 
ولم .. لم يغضب .. هذا التعصب  εفما رأى 

 : وإنما ضحك وقال .. يعمل مشكلة 
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ن  "  ن اهللا يهدي م بت ولك ن أحب ك ال تهدي م إن
 " ..يشاء وهو أعلم بالمهتدين 

 :  بكل هدوء εثم قال 
 ..يا أخا تنوخ 

تاب إلى آسرى فمزقه واهللا          � بت بك إني آت
  ..ممزقه وممزق ملكه 

رقها   � حيفة فخ ي بص ى النجاش بت إل وآت
 .. واهللا مخرق ملكه 

بت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها           �  ..وآت
ناس يجدون منه بأسًا ما دام              زال ال فلن ي

 " ..في العيش خير 
ر التنوخي وصية هرقل          ال في نفسه   .. تذآ : وق

 .. هذه إحدى الثالث التي أوصاني بها صاحبي 
اها   ي أن ينس ته    .. فخش ن جعب همًا م ذ س فأخ

 ..فكتبها في جنب سيفه 
م  ول اهللا ث ن εإن رس ًال ع حيفة رج اول الص  ن

  ..يساره 
ال التنوخي     من صاحب آتابكم الذي يقرأ لكم  : فق

 ؟ 
 ..معاوية : قالوا 

فإذا هرقل قد آتب إلى النبي ..  يقرأ τبدأ معاوية 
ε:  

موات واألرض  ها الس نة عرض ى ج ي إل تدعون
 فأين النار ؟ !! أعدت للمتقين 

ال  بحان اهللا      : " ρفق اء                                          !  س يل إذا ج ن الل أي
 " .النهار 

ية التي أمره هرقل             به التنوخي أن هذه الثان فانت
رقبها    به في جلد      .. بت ته فكت فأخذ سهمًا من جعب

 .. سيفه 
 .. فلما أن فرغ معاوية من قراءة الكتاب 

تفت    .. الذي لم يقبل النصح    ..  إلى التنوخي      εال
 : وقال له متلطفًا .. لم يدخل في الدين و

ول     ك لرس ًا وإن ك حق ندنا   .. إن ل دت ع و وج فل
 ..إنا ِسْفر ُمرِملون .. جائزة جوزناك بها 

ة   يك هدي ى أن أعط ي أتمن رانا  .. يعن ا ت نا آم لكن
 !!مسافرين جالسين على الرمال 

 ..أنا أجوزه يا رسول اهللا  : τفقال عثمان 
تح رحل     ام عثمان فف م ق باس   .. ه ث ة ول فأتى بحل

 ..فوضعها في حجر التنوخي 
أيكم ينزل هذا الرجل ؟ : "  الكريم ρثم قال 

 !!يعني يقوم بحق ضيافته " .. 
 .. أنا : فقال فتى من األنصار 

.. فقام األنصاري وقام التنوخي يمشي معه 
ره   ذي أم ثالث ال ر ال غول باألم ه مش وبال

نه         ه م تأآد ل لنبوة وهو خاتم ا.. هرقل أن ي
  ..εبين آتفي النبي 

وات  ي خط ى التنوخ أة .. مش إذا .. وفج
 :  يصيح به εبرسول اهللا 

 " ..!!تعال يا أخا تنوخ " 
رعًا  بل التنوخي يهوي مس ام .. فأق ى ق حت

  .. εبين يدي النبي 
ثم أسقط رداءه عن ظهره     ..  حبوته   εفحل  

ي  ..  ره للتنوخ ال .. فانكشف ظه  : " εفق
 " ..مرت به هاهنا امض لما أ

ال التنوخي     فإذا أنا .. فنظرت في ظهره   : ق
ثل     تف م ون الك ع غض ي موض اتم ف بخ

  )43(.. الحجمة الضخمة 
  

 ..فكرة 
..  المقصود أن يدرك الناس أخطاءهم 

فال .. وليس شرطًا أن يصححوها أمامك 
 ..تغضب 

 
 ..قابل اإلساءة باإلحسان  .36

عندما تتعامل مع الناس فإنهم يعاملونك في  
م   ريدون ُه ا ي ى م ب عل ا .. الغال ى م ال عل

 ..تريد أنت 
فليس آل من قابلته ببشاشة بادلك بشاشة          

ثلها    د يغضب ويسيء الظن        .. م فبعضهم ق
 ! مم تضحك ؟: ويسألك 

رد لك مثلها .. وال آل من أهديت له هدية          
ي      ..  تابك ف م يغ يه ث دي إل د ته هم ق فبعض

ال      ييع الم فه وتض تهمك بالس الس وي المج
                                                

بإسناد قال فيه ابن آثير .. في مسند أحمد  ( 43 )  
  .4/27سيرة ابن آثير .. ال بأس به 
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!..! 
ه   ي آالم ه ف ت مع ن تفاعل ل م يت .. وال آ أو أثن

 .. عليه وتلطفت معه في عباراتك قابلك بمثلها 
 .. فإن اهللا قسم األخالق آما قسم األرزاق 

وال تستوي الحسنة وال   : ( والمنهج الرباني هو     
نك      ذي بي إذا ال ن ف ي أحس ي ه ع بالت يئة ادف الس

 ) ..وبينه عداوة آأنه ولي حميم 
ال حل له وال إصالح إال أن تتعامل     وبعض الناس   

 ..فتصبر عليه أو تفارقه .. معه بما هو عليه 
وآان .. ُذآر أن أشعب سافر مع رجل من التجار        

زال       ة وإن ن خدم يء م ل ش وم بك رجل يق ذا ال ه
 ..حتى تعب وضجر .. متاع وسقي دواب 

 .. نزال للغداء .. وفي طريق رجوعهما 
زال        ريهما ون ا بعي ا .. فأناخ  أشعب فتمدد على   فأم

 ..األرض 
 .. وأنزل المتاع .. وأما صاحبه فوضع الفرش 

م التفت إلى أشعب وقال    قم اجمع الحطب وأنا : ث
 ..أقطع اللحم 

عب   ال أش وب    : فق ول رآ ن ط تعب م ا واهللا م أن
 ..فقام الرجل وجمع الحطب .. الدابة 

ال      م ق ا أشعب   : ث م أشعل الحطب    ! ي : فقال .. ق
دخان   ي ال نه    يؤذين ربت م دري إن اقت ي ص .. ف
 ..فأشعلها الرجل 

ال      م ق ا أشعب     : ث م أمسك علي ألقطع اللحم   ! ي ق
ال   ..  فقطع .. أخشى أن تصيب السكين يدي      : فق

 ..الرجل اللحم وحده 
ال   م ق عب  : ث ا أش در     ! ي ي الق م ف ع اللح م ض ق

ام     ال  .. واطبخ الطع رة النظر إلى    : فق يتعبني آث
 ..الطعام قبل نضوجه 

نفخ       فتول  رجل الطبخ وال حتى جهز الطعام .. ى ال
ب   د تع ى األرض  .. وق ال .. فاضجع عل ا : وق ي

ام ! أشعب  ز سفرة الطع م جه ام .. ق وضع الطع
 ..في الصحن 
 ..جسمي ثقيل وال أنشط لذلك : فقال أشعب 

 ..فقام الرجل وجهز الطعام ووضعه على السفرة 
 ..قم شارآني في أآل الطعام ! يا أشعب : ثم قال 

عب  ال أش رة  : فق ن آثي تحييت واهللا م د اس ق
 !!ثم قام وأآل .. اعتذاري وها أنا أطيعك اآلن 

د تالقي من الناس من هو مثل أشعب      .. فق
 .. وآن جبًال .. فال تحزن 

ي األول   ان المرب ناس   εآ ع ال تعامل م  ي
ته   ه ال بعاطف اء   .. بعقل تحمل أخط ان ي آ

 .. اآلخرين ويرفق بهم 
وقد جلس في مجلس مبارك      ρوانظر إليه   

 ..يحيط به أصحابه 
ة قتيل           يه أعرابي يستعينه في دي قد .. فيأت

تل    فأقبل يريد من .. رجًال - هو أو غيره   -ق
نه بمال      εالنبي    يؤديه إلى أولياء ..  أن يعي

 ..المقتول 
ال تلطفًا   ..  شيئًا  εفأعطاه رسول اهللا     م ق ث

 أحسنت إليك ؟: معه 
ال األعرابي      ال أحسنت وال أجملت    .. ال  : ق

 .. 
وا أن يقوموا       فغضب بعض المسلمين وهم

 .. إليهم أن آفوا εفأشار النبي .. إليه 
ام      م ق زله      εث ودعا األعرابي إلى   ..  إلى من

 :البيت فقال له 
فقلت ما قلت .. إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك 

 .. 
 .. شيئًا من مال وجده في بيته ρثم زاده 

 أحسنت إليك ؟: فقال 
ي   ال األعراب ل   : فق ن أه زاك اهللا م م فج نع
 ..وعشيرة خيرًا 

نه     ρفأعجبه    ذا الرضى م لكنه خشي ..   ه
رجل    ى ال حابه عل وب أص ي قل ى ف أن يبق

.. فيراه أحدهم في طريق أو سوق .. شيء 
 ..فال يزال حاقدًا عليه 

 ..فأراد أن يسلَّ ما في صدورهم 
ه   ال ل ناك    : εفق نا فأعطي نت جئت ك آ .. إن

ا قلت       فق وفي نفس أصحابي عليك     .. لت م
فإذا جئت فقل بين أيديهم     .. من ذلك شيء      

دي  ين ي ت ب ا قل ن .. م ذهب ع ى ي حت
 ..صدورهم 

ا جاء األعرابي        إن صاحبكم   : εقال  .. فلم
ناه فقال ما قال           ا فسألنا فأعطي ان جاءن .. آ

ناه   وناه فأعطي د دع ا ق د  .. وإن ه ق زعم أن ف
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 .. رضي 
 أآذاك ؟: ابي وقال ثم التفت إلى األعر

ال األعرابي      نعم فجزاك اهللا من أهل وعشيرة  : ق
 ..خيرًا 

 ..فلما هم األعرابي أن يخرج إلى أهله 
ب    ρأراد  ي آس ًا ف حابه درس ي أص   أن يعط

 :فقال لهم .. القلوب 
ي ومثل هذا األعرابي آمثل رجل آانت له         إن مثل

يه   ردت عل ة فش ناس .. ناق بعها ال ي .. فات يعن
وهي تهرب منهم   ..  وراءها ليمسكوها    يرآضون

زعًا  ورًا  .. ف زيدوها إال نف م ي ال صاحب .. ول فق
 :الناقة 

ي  ين ناقت ي وب وا بين م .. خل ا وأعل ا أرفق به فأن
 .. بها 

ام    ن قش ا م ذ له ناقة فأخ يها صاحب ال توجه إل ف
 .. ودعاها .. األرض 

يها رحلها      .. حتى جاءت واستجابت        .. وشد عل
 ..واستوى عليها 

 ..دخل النار .. ولو أني أطعتكم حيث قال ما قال 
ردتموه     و ط ي ل دين   .. يعن ن ال رتّد ع ه ي .. لعل

  )44(.. فيدخل النار 
وما نزع من .. وما آان الرفق في شيء إال زانه 

 .شيء إال شانه 
وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي       ( 

ي     ه ول داوة آأن نه ع نك وبي ذي بي إذا ال أحسن ف
 ) ..م حمي

 .. جعل يطوف بالبيت ..  لما فتح مكة ρُذآر أنه 
 .. رجل يظهر اإلسالم .. فأقبل فضالة بن عمير 

.. ينتظر منه غفلة  .. εفجعل يطوف خلف النبي    
 ..!!ليقتله 

  .. εفلما دنا من النبي 
 !! أفضالة : فالتفت إليه وقال ..  إليه εانتبه 
 ..فضالة يا رسول اهللا .. نعم : قال 
 ماذا آنت تحدث به نفسك ؟ : قال 
 ..!!آنت أذآر اهللا .. الشيء : قال 

 .. أستغفر اهللا : ثم قال  .. ρفضحك النبي 
                                                

 ..  والحديث رواه البزار وفي سنده مقال ( 44 )  

ال فضالة      م وضع رسول اهللا     .. : ق  يده ρث
 .. فسكن قلبي .. على صدري 

 يده عن صدري   ρفواهللا ما رفع رسول اهللا      
 .. 

 .. حتى ما خلق اهللا شيء أحب إلي منه 
فمر بامرأة آان   .. فضالة إلى أهله    ثم رجع   
 .. ويتحدث إليها .. يجالسها 
 .. هلم إلى الحديث : قالت .. فلما رأته 

 .. ثم قال .. ال : فقال 
ت ال   ديث فقل ى الح م إل ت هل ى ** قال يأب

 عليك اهللا و اإلسالم 
يله   دًا وقب ت محم ا رأي و م وم ** ل تح ي بالف

 تكسَّر األصناُم 
رأيت دين الضحى بين     والشرك يغشى ** ا  ل

 وجهه اإلظالم
وآان فضالة بعدها من صالحي المسلمين 

.. 
ان  نهم  εآ و ع ناس بالعف وب ال ك قل ..  يمل

يهم   ر ف بيل التأثي ي س تحمل األذى ف .. ي
 ..وجرهم إلى الخير 

و طالب يكف عن النبي          ان أب  آثيرًا من εآ
 ..أذى قريش 

ضيقت قريش آثيرًا .. فلما مات أبو طالب 
 .. في مكة εبي على الن

نالت من األذى ما لم تكن نالته منه في و
 ..حياة عمه أبي طالب 

..  يفكر في مكان آخر يلجأ إليه εفجعل 
 ..يجد فيه النصرة والتأييد 

ثقيف قبيلة فخرج إلى الطائف يلتمس من 
 .. النصرة والمنعة 

 .. دخل الطائف 
هم سادة ثقيف فتوجه إلى ثالثة رجال 

 .. وأشرافهم 
 :هم أخوة ثالثة و

  .. بن عمرو عبد ياليل
 ..مسعود أخوه و

 ..وحبيب 
آلمهم لما .. دعاهم إلى اهللا .. جلس اليهم 
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والقيام .. سالم جاءهم له من نصرته على اإل
 ..معه على من خالفه من قومه 

 ! ! فكان ردهم بذيئًا 
إن آان .. مرط ثياب الكعبة أنا أ: فقال أما أحدهم 
 !! اهللا أرسلك 

 !؟رسله غيرك ي أما وجد اهللا أحدًا: ال اآلخر وق
يبحث متحذلقًا عن عبارة يرد بها الثالث وجعل 

 ..حرص على أن تكون أبلغ من آالم صاحبيه .. 
 لئن آنت رسوًال..  أبدًاأرد عليك واهللا ال : فقال 

 من أن أرد نت أعظم خطرًاأل.. من اهللا آما تقول 
ما ف..  اهللا ولئن آنت تكذب على.. عليك الكالم 

 ..ينبغي لي أن أآلمك 
 ..من عندهم وقد يئس من خير ثقيف  εفقام 

فيزدادون .. وخشي أن تعلم قريش أنهم ردوه 
 ..أذى له 

 ..  فاآتموا عليَّ.. إن فعلتم ما فعلتم : فقال لهم 
.. أغروا به سفهاءهم وعبيدهم بل .. فلم يفعلوا 

نه يسبو .. εفجعلوا يرآضون وراء رسول اهللا 
 .. ويصيحون به 

وهو يسرع الخطى بينهم .. وقد اصطفوا صفين 
 ..وآلما رفع رجًال رضخوها بالحجارة .. 

أن يسرع فيخطاه ليتقي ما ..  يحاول εوهو 
 .. يرمونه به من حجارة 

 .. تسيالن بالدماء εوجعلت قدماه الشريفتان 
 ..وهو الكهل الذي جاوز األربعين 

 ..شى وم.. ومشى .. فأبعد عنهم 
تحت ظل .. حتى جلس في موضع آمن يستريح 

 ..نخلة 
.. آيف ستستقبله قريش .. وهو منشغل البال 

 ..آيف سيدخل مكة 
 :فرفع طرفه إلى السماء وقال 

.. وقلة حيلتي .. اللهم اليك أشكو ضعف قوتي 
 ..وهواني على الناس 

 .. يا أرحم الراحمين 
من لى إ.. وأنت ربي .. أنت رب المستضعفين 

أم إلى عدو ملكته .. لى بعيد يتجهمني إ! تكلني 
 ! أمري 

ولكن .. إن لم يكن بك غضب علي فال أبالي 

 ..عافيتك هي أوسع لي 
شرقت له الظلمات أأعوذ بنور وجهك الذي 

 ..وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة .. 
 أو تحل عليَّ.. من أن تنزل بي غضبك 

 ..سخطك 
حول وال قوة ال و.. لك العتبى حتى ترضى 

 ..اال بك 
  .. εفإذ بسحابة تظله .. فبينما هو آذلك 

 : هفنادا.. إذا فيها جبريل عليه السالم و
د      ا محم ول قومك لك          .. ي د سمع ق إن اهللا ق

يك ..  ا ردوا عل ك  .. وم ك مل ث ل د بع وق
 ..الجبال لتأمره بما شئت فيهم 

 .. بكلمة εوقبل أن ينطق 
اداه    عليك يا رسول  السالم  .. ملك الجبال     ن

 ..اهللا 
د      ا محم ول قومك لك          .. ي د سمع ق إن اهللا ق

بال  ..  ك الج ا مل ك .. وأن يك رب ي ال د بعثن ق
 ..لتأمرني ما شئت 
 ..  أو يختار εثم قبل أن ينطق 

 :ويقول .. جعل ملك الجبال يعرض عليه 
يهم األ  بق عل ئت تط بين إن ش ا .. خش وهم

 ..جبالن عظيمان في جانبي مكة 
 ..الجبال ينتظر األمر وجعل ملك 
ه  إذا ب نفس  εف وظ ال ى حظ أ عل ..  يط

 :ويقول .. وشهوة االنتقام 
ل    أرجو أن يخرج   فإني   .. أستأني بهم     .. ب

بد اهللا ال يشرك به         اهللا من أصالبهم من يع
 .. شيئًا

 
 ..آن بطًال 

 وإن الذي بيني وبين بني أبي 
 وبين بني عمي لمختلف جدًا 

 ومهم فإن أآلوا لحمي وفرت لح
 وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدًا
  وليسوا إلى نصري سراعًا وإن هم

 دعوني إلى نصر أتيتهم شدًا 
 وال أحمل الحقد القديم عليهم 

 وليس رئيس القوم من يحمل الحقد
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 .. أقنعه بخطئه ليقبل النصح  .37

يهات     رة التوج رين بكث غل اآلخ ناس يش بعض ال
رحلة الم  ى م لهم إل ى يوص ات حت ل والمالحظ ل

 ..واالستثقال 
خاصة إذا آانت النصائح والتوجيهات مبنية على   

 ..آراء وأمزجة شخصية 
يها   ناس إل وت ال يمة دع د ول حك بع ن ينص آم

ثم ! وتعبت في إعدادها وتعب معك أهلك ومالك          
ذا الناصح          ول لك ه يا أخي الوليمة ما آانت : يق

درًا       .. مناسبة    بك ذهب ه وآنت أظن أنها   .. وتع
فتقول لماذا ؟ .. توى أعلى من هذا      ستكون بمس   

يقول   ان مشويًا  : ف ر اللحم آ ا أخي أآث ا .. ي وأن
 !! أحب اللحم المسلوق 

وأنا .. والسلطات آانت حامضة بسبب اللليمون         
 ..ال أحب ذلك 

ريمة  زينة بالك ت م ويات آان ذلك الحل ذا .. وآ وه
 ..يجعل طعمها غير مقبول 

يضًا تضايقوا وعمومًا أآثر الناس أ  : ثم يقول لك    
أو ألنهم اضطروا إليه .. وما أآلوا إال مجاملة   .. 
.. 

ًا    نا ستنظر إلى هذا الناصح نظرة          .. فقطع أنت ه
راض   يحته ؛   .. ازدراء وإع نه نص بل م ن تق ول

 ..!!ألنها مبنية على آراء وأمزجة شخصية 
قل مثل ذلك فيمن ينصح آخر حول طريقة تعامله          

ع أوالده  ته  .. م ع زوج نائه  .. أو م ريقة ب أو ط
ته   يارته  .. لبي وع س ه  .. أو ن ى ذوق ناء عل ب

 .. الخاص 
تقادات     ائح واالن ذه النص ون ه ًا أن تك به دائم انت

 ..مبنية على مجرد أمزجة شخصية 
و طلب رأيك          م ل ه واعرضه عليه      .. نع ده ل .. أب

ه وتنصح آما تنصح المخطئ          تكلم مع ا أن ت .. أم
 ..فال 

يانًا    ه مخطئ فال بد    المنصوح ال يش  .. وأح عر أن
 ..أن تكون حجتك قوية عند نصحه 

فتكلموا .. جلس أعرابي صلف مع قوم صالحين        
 ..واألعرابي يسمع .. حول بر الوالدين 

ال          يه أحدهم وق تفت إل ا فالن     : فال آيف برك .. ي

 ..بأمك 
 ..أنا بها بار : فقال األعرابي 

 ما بلغ من برك بها ؟: قال 
 !!  بسوط قط واهللا ما قرعتها: قال 

ضربها بيده  .. يعني إن احتاج إلى ضربها        
ته     ا السوط فال يضربها به   .. أو عمام .. أم
 !!من شدة البّر

أ والصواب        زان الخط ان مي ا آ فالمسكين م
 ..عنده مستقيمًا 

يفًا        يقًا لط حتى يقتنع الذي أمامك .. فكن رف
 ..بخطئه 

ده    ي عه ان ف زوم    εآ ي مخ ن بن رأة م  ام
تاع   تغافل عن .. من النساء تستلف الم وت

ه     نه جحدت ألوها ع إذا س رت .. رده ف وأنك
 .. أنها أخذت شيئًا 

رفع     رقة ف د والس ي الجح ا ف ى زاد أذاه حت
رها إلى رسول اهللا    يها أن   .. εأم فقضى ف

 ..تقطع يدها 
دها وهي من              فشق على قريش أن تقطع ي

 ..قبيلة من آبار قبائل قريش 
ي    وا النب أرادوا أن يكلم يεف ذا   ل خفف ه

م إلى حكم آخر       آجلد أو غرامة مال .. الحك
 ..أو نحو ذلك .. 

وجه رجل منهم لنقاش النبي         ا ت  في εوآلم
 ..تردد ورجع .. هذا األمر 

ول اهللا    ى رس رئ عل ن يجت وا ل  إال εفقال
د   ن زي امة ب ول اهللا .. أس بُّ رس ن εِح  واب

بِّه  ي   .. ِح يت النب ي ب وه ف و وأب ى ه  εترب
 ..حتى صار آولده 

 .. فكلموا أسامة 
بل أسامة إلى رسول اهللا        فرحب به   .. εأق

 .. وأجلسه عنده 
م النبي          يخفف الحكم   εجعل أسامة يكل ..  ل

 ..ويبين أن هذه المرأة من أشراف الناس 
..  يستمع εوأسامة يواصل الكالم والنبي        
 .. برأيه εآان أسامة يحاول إقناع النبي 

هو يحاول  فإذا  ..  إلى أسامة      εنظر النبي     
ناقش  ناعة  .. وي ل ق ه  .. بك دري أن وال ي
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 ..!!يطلب منه ما ال يجوز 
ر النبي وغضب        ان أول آلمة قالها أن       εفتغي  وآ

 : بين له خطأه فقال 
 أتشفع في حد من حدود اهللا يا أسامة ؟

وأن حدود اهللا .. فكأنه يبين سبب غضبه ألسامة   
وز    تها ال تج باده إقام ى ع ي أوجب عل ى الت تعال

 .. شفاعة فيها ال
استغفر لي يا رسول : وقال فورًا .. فانتبه أسامة 

 ..اهللا 
يل        ان الل ا آ ام   .. فلم  فخطب في الناس وأثنى    εق

 : ثم قال .. على اهللا بما هو أهله 
 :فإنما أهلك الذين من قبلكم .. أما بعد " 

وإذا .. أنهم آانوا إذا سرق فيهم الشريف ترآوه      
 .. قاموا عليه الحد أ.. سرق فيهم   الضعيف 

يده     ي ب ذي نفس ي وال نت   .. وإن ة ب و أن فاطم ل
 .."محمد سرقت لقطعت يدها 

 .. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها 
وتزوجت .. فحسنت توبتها بعُد     : τقالت عائشة   

 .. 
ك  د ذل ي بع ت تأتين ى .. وآان تها إل ع حاج فأرف

  ..)ε )45رسول اهللا  
ت  τأسامة   ه مواقف م  .. εعددة مع رسول اهللا   ل

 .. آلها تفيض بالرحمة والتعامل الراقي 
د   ن زي امة ب ال أس ول اهللا : ق نا رس ى εبعث  إل

 .. الحرقات من جهينة 
ارهم     ي آث رجنا ف زمناهم وخ ا  .. فه ت أن فلحق

 ..ورجل من األنصار رجًال منهم 
 ..فالذ منا بشجرة 

ناه   ا أدرآ يه السيف  .. فلم نا عل ال .. ورفع ال : ق
 ..إله إال اهللا 

 .. فأما صاحبي األنصاري فخفض سيفه 
رقًا من السالح   ولها ف ه يق نت أن ا فظن ا أن .. وأم

 .. فحملت عليه فقتلته 
فأتيت النبي .. فعرض في نفسي من أمره شيء       

ε..  
 .. فأخبرته 

                                                
   متفق عليه ( 45 )  

 !ثم قتلته ؟.. أقال ال إله إال اهللا : فقال لي 
ت  َبِل نفسه : قل ا من ِق م يقله ه ل ا ..إن  إنم

 .. قالها فرقًا من السالح 
ي      ال ال إله إال اهللا     : فأعاد عل ثم قتلته .. أق

 !؟
به          حتى تعلم أنه إنما   .. فهال شققت عن قل
 .. قالها فرقًا من السالح 

امة  كت أس ب  .. س ن قل ق ع م يش و ل فه
ًال      رجل فع ان في ساحة حرب       ..!! ال نه آ لك

 !!والرجل مقاتل .. 
أقال ال إله : نكرًا  السؤال مستεفأعاد عليه 

 ! ثم قتلته ؟.. إال اهللا 
ال ال إله إال              د أن ق تلت رجًال بع ا أسامة ق ي

وم    !! اهللا  ه إال اهللا ي ال إل نع ب يف تص آ
 !القيامة ؟

ول ذلك حتى وددت إني لم أآن            ا زال يق فم
  ..)46(أسلمت إال يومئذ 

تأمل آيف تدرج معه ببيان الخطأ وإقناعه        ف
 ..ثم وعظه ونصحه .. به 

ول     ا تق وح بم نع المنص ل أن يقت .. وألج
در المستطاع           بادئه هو ق اره وم ناقشه بأفك

 .. 
 ..نعم فكر من وجهة نظره 

نما رسول اهللا  بارك εبي ي مجلسه الم ..  ف
 ..يحيط به أصحابه أألطهار 

تفت      ل يتل جد وجع ى المس اب إل ل ش إذ دخ
 ..يمينًا وشماًال آأنه يبحث عن أحد 

ول   ى رس ناه عل ت عي بل  .. εاهللا وقع فأق
 ..يمشي إليه 

ة   ي الحلق توقع أن يجلس الشاب ف ان الم آ
 ..!لكنه لم يفعل .. ويستمع إلى الذآر 

 وأصحابه εإنما نظر الشاب إلى رسول اهللا 
 : ثم قال بكل جرأة .. حوله 

ا رسول اهللا       ـ       .. ي ي ب ذن ل بطلب العلم  .. ائ
 ! ؟

 .. ويا ليته قالها .. لم يقلها .. ال 

                                                
   متفق عليه ( 46 )  
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 .. ويا ليته قالها .. ال .. ي بالجهاد ائذن ل
 أتدري ماذا قال ؟ 

 .. ائذن لي بالزنا .. يا رسول اهللا : قال 
 !!هكذا بكل صراحة ؟!! عجبًا 

 ..ائذن لي بالزنا : هكذا .. نعم 
آان يستطيع أن يعظه ..  إلى الشاب    εنظر النبي   

أو نصيحة مختصرة يحرك .. بآيات يقرؤها عليه 
ان ف      ا اإليم به    به  سلك أسلوبًا آخر    εلكنه  .. ي قل

.. 
 أترضاه ألمك ؟:  بكل هدوء εقال له 

تفض الشاب وقد مرَّ في خاطره أن أمه تزني           فان
 ..ال أرضاه ألمي .. ال : فقال .. 

ه      ال ل ناس ال يرضونه   :  بكل هدوء   εفق ذلك ال آ
 ..ألمهاتهم 

 !أترضاه ألختك ؟: ثم فاجأه سائًال 
تفض الشاب أخرى       قد تخيل أخته العفيفة  و.. فان

 ..ال أرضاه ألختي .. ال : وقال مبادرًا .. تزني 
 ..آذلك الناس ال يرضونه ألخواتهم  : εفقال 

 !أترضاه لخالتك ؟! أترضاه لعمتك ؟: ثم سأله 
 .. ال .. ال : والشاب يردد 

ال    ا تحب لنفسك          : εفق ناس م واآره .. فأحب لل
 ..للناس ما تكره لنفسك 

فقال بكل .. عند ذلك أنه آان مخطئًا أدرك الشاب 
 : خضوع 

 ..ادُع اهللا أن يطهر قلبي .. يا رسول اهللا 
دعاه  رب    .. εف اب يقت ل الش رب  .. فجع .. ويقت

ثم وضع يده على صدره  .. حتى جلس بين يديه       
 : وقال .. 

 ..وحصن فرجه .. واغفر ذنبه .. اللهم اهد قلبه 
ول          د دخ : فخرج الشاب وهو يق لت على واهللا لق

ا شيء أحب إليَّ من الزنا        .. εرسول اهللا     .. وم
وخرجت من عنده وما شيء أبغض إليَّ من الزنا 

 .. 
م انظر إلى استعمال العواطف         وضع .. دعاه .. ث

 ..دعا له .. يده على صدره 
يعني استعمل جميع األساليب إلصالح من أمامه         

رآه عن  ..  ل ليت نع بشناعة الفع ه يقت دما جعل بع
 ..ال أمامه وال خلفه .. فال يفعله أبدًا .. ة قناع

 
 ..قاعدة 

إذا شعر المخطئ ببشاعة خطئه اقتنع 
.. وصار قبوله أآثر .. بحاجته للنصيحة 

 .. وقناعته أآبر 
 

 ؟.. انتهى األمر !! ال تلمني  .38
ناس أنه عندما يلوم اآلخرين        يظن بعض ال
رى إال  ون ال ت ا تك ي ربم ائهم الت ى أخط عل

 . .بالمجهر 
ه يتقرب منهم أآثر          أو أنه يقوي   .. يظن أن

 ..شخصيته بذلك 
والحق أنه ليس الذآاء والفطنة أن تستطيع 

وإنما هو أن تتجنبه قدر المستطاع    .. اللوم  
وتسعى إلى إصالح األشخاص بأساليب       .. 

 ..وال تحرج .. ال تجرح 
.. أحيانًا تحتاج في بعض األمور أن تتعامى 

يوي   ياء الدن ة األش وق .. ة خاص والحق
 ..الخاصة 

 لكن سيد 00ليس الغبي بسيد في قومه 
 قومه المتغابي

وم سهمًا حادًا يوجه إليه        ر الل وم يعتب والمل
 ..ألنه يشعره بنقصه .. 

 ..هذا أوًال 
يًا  در  : ثان أل ق ي الم ح ف نب النص تج

 ..المستطاع 
 ..تغمدني بنصحك في انفرادي 
 وجنبني النصيحة في الجماعة

 ..  بين الناس نوع فإن النصح
 من التوبيخ ال أرضى استماعه

ل  ين .. ب أ مع واضطررت .. إذا انتشر خط
ما بال : فاعمل بقاعدة .. إلى النصح العام    

 ..آما تقدم معنا .. أقوام يفعلون آذا وآذا 
م .. إذن  ه الالئ د ب ذي يجل وم آالسوط ال الل

 ..ظهر الملوم 
ه وبعض الناس ينفر اآلخرين إما بكثرة لوم

دم    ..  تهت وال يق ور ان ى أم ومه عل أو بل
 ..اللوم أو يؤخر فيها شيئًا 
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رًا    ًال فقي ر أن رج د   .. أذآ ه إلى بل تغرب عن أهل
ر  احنة   .. آخ ائق ش تغل س د   .. واش ي أح ان ف آ

ا في             نه رآب الشاحنة ومضى به بًا لك ام متع األي
 ..طريق طويل بين مدينتين 

ريق     ناء الط نوم أث به ال ارعه .. غل ل يص  فجع
يًال   رع قل ه دون أن  .. وأس يارة أمام تجاوز س ف

اه سيارة صغيره فيها          إذا أم به إلى الطريق ف ينت
ة أشخاص     لم يستطع  .. حاول أن يتفاداها    .. ثالث

 ..فاصطدم بها وجهًا لوجه .. 
بار   ار الغ ياراتهم   .. ث ون س ارة يوقف ل الم وجع

 ..ويتفرجون على الحادث 
احنة   ائق الش زل س ى الس .. ن ر إل يارة ونظ

 ..وإلى من بداخلها فإذا هم موتى .. المصدومة 
 .. أنزلهم الناس واتصلوا باإلسعاف 

د سائق الشاحنة ينتظر ووصول اإلسعاف     .. قع
ن سجن   ادث م د الح ه بع يما سيحصل ل ر ف ويفك

 .. وزوجته .. ويفكر في أوالده الصغار .. ودية 
 ..!!هموم انهدت عليه آالجبال .. مسكين 

 ..رون به ويلومونه جعل الناس يم
بًا    وم     ..!! عج ذا وقت الل أال يمكن أن يؤجل .. أه
 قليًال ؟

ال أحدهم      لماذا تسرع ؟ هذه عواقب السرعة      : ق
.. 

ر  ال آخ ك  : وق ع ذل ان وم نت نعس ك آ يد أن أآ
يادة      لم توقف سيارتك وتنام ..! استمريت في الق

 ؟..
ال ثالث      ثلك ال تصرف لهم         : وق المفروض أن م

 !!رخص قيادة 
بارات بأسلوب حاد             ون هذه الع وا يقول فيه .. آان

 ..تعنيف وصراخ 
.. جالسًا على صخرة ساآتًا   .. آان الرجل واجمًا    

 .. متكئًا برأسه على يديه 
 ..مااات .. و .. و .. وفجأة هوى على جنبه 

ومهم      تلوه بل و صبروا قليًال لكان خيرًا له        .. ق ول
 ..ولهم 

وفكر من .. ئ المخط..ضع نفسك موضع الملوم     
 ..وجهة نظره 

د تقع في خطأ أآبر من             ه ق و آنت مكان يانًا ل فأح

 ..خطئه 
 .. يراعي ذلك آثيرًا εآان رسول اهللا 

ا انصرف  رρلم ير ..  من خيب وا المس أطال
 .. حتى تعبوا 

يل    بل الل ا أق ي     .. فلم ع ف ي موض زلوا ف ن
 ..الطريق ليناموا 

ال     من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا      : ρفق
 ننام ؟ 

أنا يا رسول اهللا :  متحمسًا فقال τآان بالل 
 أحفظه عليك ؟ 

ول اهللا  طجع رس ناس  .. ρفاض زل ال ون
 ..فناموا 

ب       ى تع لي حت الل يص ام ب ان   .. وق د آ وق
 ..متعبًا من طول الطريق قبل ذلك 

تريحًا   ره مس ى بعي تند إل د واس .. فقع
رمقه    ر ي تقبل الفج نه  .. واس ته عي .. فغلب

 ..فناااام 
ي تعب شديد   يع ف ان الجم ومه .. آ ال ن فط

.. وطلع الصبح   .. ومضى الليل   .. ونومهم  
يام      وقظهم إال حر الشمس        .. والكل ن م ي ول

 .. 
ول اهللا   تيقظ رس ن   .. ρاس ناس م بَّ ال وه

ومهم   طربوا    .. ن مس اض ا رأوا الش .. فلم
 ..وآثر لغطهم 

 .. الكل ينظر إلى بالل 
 صنعت بنا يا   ماذا:  إلى بالل وقال     ρالتفت  
 بالل ؟ 

لكنه موضح .. فأجاب بالل بجواب مختصر    
 .. للواقع تمامًا 

أخذ بنفسي الذي أخذ .. يا رسول اهللا  : قال  
 ..بنفسك 

ا بشر        اوم النوم   .. يعني أن .. حاولت أن أق
 !!غلبني النوم آما غلبكم .. فلم أستطع 

 ..وسكت عنه .. صدقت  : εفقال 
 .. نعم فما فائدة اللوم هنا 

ا رأى  ناس ρفلم طراب ال ال ..  اض  : ρق
 .. ارتحلوا 

 .. فمشى شيئًا يسيرًا .. فارتحلوا 
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 ..فتوضأ وتوضئوا .. ثم نزل ونزلوا 
 .. ثم صلى بالناس 

 :أقبل على الناس فقال .. فلما سلم 
 ..فصلوها إذا ذآرتموها .. إذا نسيتم الصالة 

  ..εفلله دره ما أعقله وأحكمه 
 .. ل قائد آان مدرسة لك

ا        اد عص يوم ال تك اء ال ض الرؤس ثل بع يس م ل
 .. اللوم والتقريع تنزل من يده 

ان   ل آ ر      εب ته ويفك ن تح ان م ه مك ع نفس  يض
 .. ويتعامل مع القلوب قبل األجساد .. بعقولهم 

 !!وليسوا آالت .. يعلم أنهم بشر 
 ..في السنة الثامنة من الهجرة 

ًا    روم جيش ع ال ة   .. جم ن جه بل م ام وأق .. الش
 ..  وأصحابه ρلقتال النبي  

 .. جمع جيشًا لغزوهم ابتداًء  ρوقيل إنه
فلم يزل يحث ..  يجهز جيشًا إلرساله إليهم ρبدأ  

 ..الناس حتى جمع ثالثة آالف 
 ..فزودهم بما وجد من سالح وعتاد 

 ..أميرآم زيد بن حارثة : قال لهم 
د    يب زي إن أص ى    .. ف ب عل ي طال ن أب ر ب فجعف

 ..س النا
 ..فإن أصيب جعفر فعبد اهللا بن رواحة 

 ..  يودعهم ρوخرج معهم 
 .. وخرج الناس يودعون الجيش  

ون   نا : ويقول م إلي نكم وردآ ع ع صحبكم اهللا ودف
 ..صالحين 

ان عبد اهللا بن رواحة مشتاقًا إلى الشهادة       .. آ
 : فقال 

رًة   وضربًة ذات فرغ              رحمن مغف لكنني أسأل ال
 تقذف الزبدا 

نفذ     أو ربة ت زة    بح ران مجه يدي ح نة ب  طع
 األحشاء والكبدا 

ن   د اهللا م ي ياأرش ى جدث روا عل ال إذا م ى يق حت
 غاٍزَوقد رشدا 

زلوا           م مضى الجيش حتى ن من أرض " معان"ث
 ..الشام 

ن أرض     زل م د ن روم ق ك ال رقل مل بلغهم أن ه ف
 ..البلقاء في مائة ألف من الروم 

بائل حوله ما          يه من الق .. ئة ألف   وانضم إل
 ..فصار جيش الروم مائتي ألف 
يقن المسلمون من ذلك          ا ت أقاموا في  .. فلم

 ..ليلتين ينظرون في أمرهم " معان"
هم  ال بعض ول اهللا   : فق ى رس تب إل  ρنك

 ..نخبره بعدد عدونا 
 ..فإما أن يمدنا بالرجال 

وآثر آالم .. أو يأمرنا بما يشاء فنمضي له 
 ..الناس في ذلك 

ام عبد     ثم صاح بالناس .. اهللا بن رواحة   فق
 :وقال 

وم   ا ق ي  .. ي ي تكرهون هي الت واهللا إن الت
.. الشهادة في سبيل اهللا   .. خرجتم تطلبون    

 !!تفرون منها 
دد وال قوة وال آثرة       ناس بع ل ال ا نقات .. وم

ما نقاتلهم إال بهذا الدين الذي أآرمنا اهللا به 
نيين    ..  دى الحس ي إح ا ه وا فإنم .. فانطلق

 ..إما ظهور وإما شهادة 
 ..يسيرون .. فمضى الناس 

في موقعة  .. حتى إذا دنوا من جيش الروم       
إذا أعداد عظيمة ال قبل ألحد بها     " مؤتة " ف
.. 

فلما .. شهدت يوم مؤتة  : τقال أبو هريرة 
نا المشرآون        ا م ا ال قبل ألحد       .. دن نا م رأي

دة    ن الع ه م الح .. ب راع .. والس .. والك
 ..والذهب .. والحرير . .والديباج 

 ..فبرق بصري 
م   ن أرق ت ب ي ثاب ال ل رة : فق ا هري ا أب .. ي
 آأنك ترى جموعًا آثيرة ؟

 .. نعم : قلت 
إنا لم ننصر .. إنك لم تشهد بدرًا معنا : قال 

 ..بالكثرة 
 ..ثم التقى الناس فاقتتلوا 

راية رسول اهللا        ة ب د بن حارث ل زي   ρفقات
رماح وس    يه ال رت عل ى آث ريعًا حت قط ص

  ..τشهيدًا 
فاقتحم عن  .. فأخذ الراية جعفر بكل بطولة      

ه شقراء فجعل يقاتل القوم        وهو .. فرس ل
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 :يقول 
 يا حبذا الجنة واقـترابها     طيبة وبارد شرابها 
 والروم روم قد دنا عذابها  آافرة بعيدة أنسابها 

 علي إن القيتها ضرابها
 ..أن جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطعت 

 ..فأخذ اللواء بشماله فقطعت 
الث      ن ث و اب تل وه ى ق ديه حت نه بعض فاحتض

 ..وثالثين سنة 
ال ابن عمر       وهو .. وقفت على جعفر يومئذ   : ق

يل  ربة     .. قت نة وض ين طع ين ب ه خمس ددت ب فع
 ..ليس منها شيء في دبره 

ا       ر بهم نة يطي ي الج ين ف ذلك جناح ه اهللا ب فأثاب
 ..حيث يشاء 

روم       ئذ ضربة فقطعته     إن رجًال من ال  ضربه يوم
 .. نصفين 

ر       تل جعف ا ق أخذ عبد اهللا بن رواحة الراية  .. فلم
 .. 

 ..ثم تقدم بها وهو على فرسه 
ه   تنزل نفس ل يس ردد  .. فجع ردد بعض الت .. ويت

 :ويقول 
 أقسمت يا نفس لتنزلنه       لتنزلن أو لتكرهنه 

ي أراك   رنة      مال دوا ال ناس وش ب ال إن أجل
 لجنة تكرهين ا

 :ثم قال 
ي تموتي        هذا حمام الموت       ا نفس إال تقتل ي

 قد صليت 
ي فعلهما         د أعطيت         إن تفعل يت فق ا تمن وم

 هديت 
فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم     .. ثم نزل   

.. 
فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما .. شد بهذا صلبك 

 .. لقيت 
ة    نه نهش تهش م ده فان ن ي ذه م م.. فأخ مع ث  س

 ..الحطمة في ناحية الناس 
ال    ثم أخذ .. فألقاه من يده ! وأنت في الدنيا   : فق

 ..سيفه ثم تقدم 
  ..τفقاتل حتى قتل 
وقعت الراية     وابتهج .. واضطرب المسلمون   .. ف

 ..الكافرون 
 ..ويغلوها الغبار .. والراية تطؤها الخيل 

 .. فأقبل البطل ثابت بن أرقم 
 ..وصاح .. ثم رفعها 

لمين    ر المس ا معاش راية  .. ي ذه ال .. ه
 ..فاصطلحوا على رجل منكم 
 ..أنت .. أنت : فتصايح من سمعه وقالوا 

 ..ما أنا بفاعل : قال 
 ..فأشاروا إلى خالد بن الوليد 

راية   ذ ال ا أخ وة .. فلم ل بق ه .. قات ى إن حت
 :آان يقول 

لقد اندقَّ في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف ،      
 .. إال صفيحة يمانية فما بقي في يدي

وانحاز الروم إلى .. ثم انحاز خالد بالجيش    
 ..معسكرهم 

رجع بالجيش إلى المدينة             د أن ي خشي خال
 .. فيتبعهم الروم .. من ليلته 

 ..غير خالد مواقع الجيش .. فلما أصبحوا 
 ..في المؤخرة .. فجعل مقدمة الجيش 

 ..وجعل مؤخرة الجيش مقدمة 
ون    وا يقاتل ن آان يش  وم ين الج ي يم .. ف

 ..أمرهم باالنتقال إلى يساره 
 ..وأمر من في الميسرة أن يذهبوا للميمنة 

 ..وأقبل الروم .. فلما ابتدأ القتال 
دة       ات جدي نهم ترى راي إذا آل سرية م .. ف

 ..ووجوهًا جديدة 
روم      وا   .. فاضطرب ال د جاءهم في    : وقال ق

 ..فرعبوا في القتال .. الليل مدد 
تل المسل    نهم مقتلة عظيمة     فق ولم .. مون م

 ..يقتل من المسلمين إال اثنا عشر رجًال 
د بالجيش    نهار من  .. وانسحب خال آخر ال

تال   احة الق و   .. س يره نح ل مس م واص ث
 .. المدينة 

 ..فلما أقبلوا إلى المدينة 
يهم الصبيان يتراآضون إليهم     ولقيتهم .. لق

 ..النساء 
وا يحثون التراب في وجوه الج       .. يش فجعل

 :ويقولون 
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 .. فررتم في سبيل اهللا .. يا فرار 
 ..  ذلك ρفلما سمع النبي 

 ..علم أنهم لم يكن أمامهم إال ذلك 
 ..وأنهم فعلوا ما بوسعهم 

 :  مدافعًا عنهم ρفقال 
رار        نهم الك رار ولك إن شاء اهللا عز .. ليسوا بالف

 " .وجل 
 لكنهم.. وهم أبطال ماقصروا    .. نعم انتهى األمر    

 ..بشر واألمر آان فوق طاقتهم 
أحيانًا انتهى .. إذن الصالة على الميت الحاضر         

 ..األمر فال فائدة من اللوم 
 ..  دائمًا εآان هذا منهجه 

ار برسول اهللا       ا سمع الكف  قادمًا بجيشه إلى ρلم
 .. دخلهم الرعب .. مكة فاتحًا 

 : من يقول لهم ρفأرسل إليهم رسول اهللا 
أغلق عليه بابه فهو آمن     من دخل داره و      �

 .. 
 .. ومن دخل المسجد فعو آمن  �
 ..ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن  �

  ..ρفبدأ الناس يفرون من بين يديه 
ريش    ان ق ض فرس تمع بع وأردوا أن .. فاج

 .. فأبى عليهم قومهم .. يحاربوا 
 .. فاجتمع نفر منهم في مكان يقال له الخندمة 

عكرمة بن أبي جهل   و.. اجتمع صفوان بن أمية      
 .. وسهيل بن عمرو .. 

  ..وجمعوا ناسًا معهم بالخندمة ليقاتلوا 
 .. وآان حماس بن قيس 

 .. ويصلحه  .. εيعد سالحًا قبل قدوم النبي 
 لماذا تعد ما أرى ؟ : فقالت له امرأته 

 ..!!لمحمد وأصحابه : قال 
واهللا : فقالت .. آانت امرأته تعلم بقوة المسلمين 

 !رى يقوم لمحمد وأصحابه شيء ما أ
يعين .. واهللا إني ألرجو أن أخدمك بعضهم    : قال  

 ..ياسر بعضهم ويجيء بهم إليها خدمًا 
 :ثم قال مفتخرًا 

الح       ذا س ة        ه ي عل ا ل يوم فم بلوا ال إن يق
 آامل وأله

 وذو غرارين سريع السلة

" الخندمة"إلى موقع .. ثم خرج من عندها 
 ..به حيث اجتمع أصحا.. 

يهم المسلمون          ا هو إال أن لق يتقدمهم .. فم
 .. سيف اهللا خالد بن الوليد 

 ..وصال األبطال .. فابتدأ القتال 
دة     ة واح ي لحظ تل ف ي   .. فق ن اثن ر م أآث

 ..من الكفار .. عشر أو ثالثة عشر 
 .. فلما رأى حماس بن قيس ذلك 
رمة     فوان وعك ى ص تفت إل ا  .. ال إذا هم ف

  ..يفران إلى بيوتهما
م   زم معه ته   .. فانه ى بي دو إل ب يع .. وذه
 ..فدخله سريعًا 

زعًا    رأته ف ي  :  وأخذ يصيح بام أغلقي عل
فإنهم يقولون من دخل داره وأغلق     .. بابي  

 ..!!بابه فهو آمن 
.. فأين ما آنت تقول ؟ أن تهزمهم   : فقالت  

 ..!!وتخدمني بعضهم 
 :فقال 

ر    ندمة    إذ ف وم الخ هدت ي و ش ك ل إن
 وفر عكرمة  صفوان 

تقبلتهم    ؤتمة      واس ائم آالم زيد ق و ي وأب
 بالسيوف المسلمة 

ال    ربًا ف ة   ض اعد وجمجم ل س ن آ يقطع
 يسمع إال غمغمة 

لهم نهيت خلفنا وهمهمة     لم تنطقي في            
 اللوم أدنى آلمة 

رأته ما رأى من شدة    .. صحيح    و رأت ام ل
 ..ما نطقت في لومه آلمة .. القتال 

 ..وفي موقف آخر 
ا دخل النبي       ًا    .. εلم ة فاتح د آان  .. مك فق

فقاتل قتاًال يسيرًا .. يعلم عظمة البلد الحرام 
.. 

ال  م ق ق   : ث وم خل بلد ي ذا ال رم ه إن اهللا ح
ي ساعة     .. السموات واألرض   ا حلَّ ل وإنم

 " ..من نهار 
ه  يل ل ا رسول اهللا : فق ت تنهى عن .. ي أن

تل    د بن الوليد في آتيب    .. الق ذا خال .. ته وه
 يقتل من لقيه من المشرآين ؟ 
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ال    ا فالن       : " ρفق م ي .. فأت خالد بن الوليد  .. ق
 " .فليرفع يده من القتل : فقل له 

ذا الرجل يعلم أنهم اآلن يعيشون حالة حرب          .. ه
 أمرهم قريشًا بالبقاء في بيوتهم لئال εوأن النبي  

تلوا    فمن آان في غير بيته استحق المقاتلة        .. يق
 .. 
ول النبي     ف تل      : ρفهم من ق ده من الق رفع ي .. ي

ه   ف أمام ن وق ل م تل آ ده  .. أي يق رفع ي ى ي حت
 ..!!  بالسيف ألنه ال يجد من يقتل 

ه   اح ب دًا فص رجل خال ى ال د : فأت ا خال إن .. ي
 ! اقتل من قدرت عليه : يقول  .. ρرسول اهللا 

 ..فقتل خالد سبعين إنسانًا 
هذا ..  رسول اهللا يا: قال  .. ρفأتي رجل النبي      

 ..خالد يقتل 
 !؟..آيف يقتل وقد نهاه  .. ρفعجب النبي 

ألم  : " εفقال .. فأتاه .. فأرسل إلى خالد ليأتيه     
 " أنهك عن القتل ؟ 

ال        د وق جاءني فالن .. يا رسول اهللا : فعجب خال
 .. فأمرني أن أقتل من قدرت عليه 

ي   ل النب رجل  ρفأرس ى ذاك ال اء ورأى ..  إل فج
ألم أقل يرفع يده من القتل  : " εفقال له .. الدًا خ
 " ؟ 

أدرك الرجل خطأه     : فقال .. لكن األمر انتهى .. ف
ا رسول اهللا  رًا .. ي رًا .. أردتَّ أم .. وأراد اهللا أم

وما استطعُت إال الذي .. فكان أمُر اهللا فوق أمرك 
 ..آان 

 .. وما ردَّ عليه شيئًا ρفسكت عنه النبي 
ل ف  ن تأم ياة  م يرة الح ر  .. ي مس ذا األم د ه وج

 ..ظاهرًا 
د فعل أحسن ما يستطيع             يانًا يكون الشخص ق أح

.. 
فإذا قيادته  .. رآبت مع أحد الشباب في سيارته          

 .. جيدة 
م أنه وقع له حادث تصادم قبل اسبوع         وآنت أعل

.. 
فلماذا صدمت .. أالحظ أن قيادتك جيدة : فسألته   

 !قبل أسبوع ؟
 !!د أن أصدم آان ال ب: قال 

 !!قلت عجبًا 
ال    م   : ق د أن أصدم     .. نع ان ال ب أتدري .. آ

 لماذا ؟
 !لماذا ؟: قلت 
 : قال 

وآنت مسرعًا .. أقبلت بسيارتي على جسر    
 .. 

فلما نزلت منه فإذا السيارات أمامي متوقفة 
 ..صفوفًا 

أو .. حادث في األمام .. ال أدري ما السبب  
يش   ة تفت ي ال.. ال أدري .. نقط م أن مه

 ..تفاجات بها 
ئة      ا ملي ارات آله ة مس ي أربع ان أمام آ

رًا بين أن أنحرف       .. بالسيارات    وآنت مخي
ر    وق الجس ن ف قط م ا وأس نها آله أو .. ع

ندها      تطيع وع ا أس وى م رامل بأق ك ف أمس
 ..ستلعب بي السيارة في الطريق 

 ..وهو أهونها .. أو االختيار الثالث 
 !وما هو ؟: قلت 
ال  ع  أن أص: ق يارات األرب دى الس دم إح

 ..الواقفة أمامي 
 هاه وماذا فعلت ؟.. وقلت .. ضحكت 

ال  تطاعتي  : ق در اس رعتي ق ت س .. خفف
و .. واخترت أرخص السيارات التي أمامي 

 ..صدمتها .. و .. 
ال    يما ق رت ف تحق   .. فك ه ال يس رأيت أن ف

رًا   وم آثي ي  .. الل يارات الت ك أن االخت وذل
 .. آانت أمامه محدودة 

ل   ا ح يس له اآل ل ض المش ي بع .. يعن
بي  وه عص خص أب يع .. ش حه بجم نص

 ماذا يفعل ؟.. ما نفع .. األساليب 
 

 ..لفتة 
ضع نفسك موضع الملوم وفكر من وجهة 

 .. ثم احكم عليه .. نظره 
 

 ..تأآد من الخطأ قبل النصيحة  .39
رة صوته لما اتصل بي            ان واضحًا من نب آ
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 ..ه قدر المستطاع أنه آن غضبانًا يكتم غيظ.. 
ليست هذه هي النبرة التي تعودت عليها من فهد          

.. 
 ..شعرت أن عنده شيئًا 

ه  دأ آالم ناس  .. ب تن وتعرض ال تحدثًا عن الف م
 .. لها 

رة        م احتدت النب .. أنت داعية : وجعل يكرر   .. ث
 .. وأفعالك محسوبة عليك .. وطالب علم 

ت  وع : قل ي الموض دخل ف تك ت بد اهللا لي ا ع  أب
 ..مباشرة 

 ..وقلت .. المحاضرة لتي ألقيتها في : قال 
 متى آان ذلك ؟: قلت .. تعجبت 

 ..قبل ثالثة أسابيع : قال 
 ..لم أذهب لتلك المنطقة منذ سنة : قلت 
 ..وتحدثت عن آذا .. بلى : قال 

ي أن صاحبي          ين ل م تب بلغته إشاعة فصدقها .. ث
حته    ..  ها مناص ى أساس ى عل وقفه .. وبن  ..وم

 .. وآالمه 
به    ي ال أزال أح حيح أنن يه   .. ص ي إل ن نظرت لك

ومثل ما .. ألنني اآتشفت أنه متسرع  .. قصرت   
 ) ..!!يطير في العّجة ( يقولون 

راتهم       واقفهم ونظ نون م ذين يب ئك ال م أول م ه آ
 ..على إشاعات 

يك مناصحًا            نهم من يأت يل م ليكتشف بعدها   .. قل
 ..أنه آان يجري وراء إشاعة 

ر  نهم من تنطبع هذه اإلشاعة في قلبه          وآثي ..  م
 ..وهي آذبة .. ويكّون على أساسه تصوره عنك 

 .. أحيانًا يشاع أن فالنًا فعل آذا وآذا 
درك عنده       د من الخبر   .. فألجل أن تحتفظ بق تأآ

 ..قبل الكالم عنه 
  ..εوهذا منهج النبي 

 .. إليه εفنظر النبي  .. ρأتى رجل إلى النبي 
إذا رجل ر   ئة  ف ر الشعر   .. ث الهي أراد  .. مغب   ρف

ته   ن هيئ نه خشي أن .. أن ينصحه ليصلح م لك
 ..ليس ذا مال .. يكون الرجل فقيرًا أصًال 

 هل لك من مال ؟: فقال له 
 ..نعم : قلت 
 ؟..من أي المال : قال 

ال    والرقيق .. من اإلبل .. من آل المال    : ق
 ..والغنم .. والخيل .. 

 ..فلُير عليك .. هللا ماًال فإذا آتاك ا: قال 
ال    م ق ا    : ث ومك صحاح آذانه ل ق تج إب .. تن

 .. فتقطع آذانها .. فتعمد إلى الموسى 
تقول    رة    : ف أو تشق .. وتشقها  .. هذه بحي

 .. جلودها 
ول    فتحرمها عليك وعلى .. هذه صرم    :وتق

 ..أهلك 
 ..نعم : قال 
ال    ا أعطاك اهللا لك حل          : ق إن م موسى .. ف

  )47(. .اهللا أحد 
ود        آان بعض الناس يأتي    .. وفي عام الوف

بايع النبي    .. مسلمًا    وبعضهم يأتي  .. ρوي
 ..ويسلم أو يعاهد .. آافرًا 

نما رسول اهللا     إذ ..  مع أصحابه يومًا ρفبي
وهم بضعة عشر راآبا .. جاء وفد الّصِدف   

فجلسوا و   .. ρفأقبلوا إلى مجلس النبي     .. 
 .. لم يسلموا 

 "  أمسلمون أنتم ؟ : "فسأألهم 
 " .. فهال سلمتم ؟ : " قال .. نعم : قالوا 

وا  يامًا فقال وا ق ا : فقام يك أيه الم عل الس
 ..النبي ورحمة اهللا وبرآاته 

ال  الم : " فق يكم الس وا .. وعل " .. اجلس
م سألوه        ات الصلوات      ρفجلسوا ث  عن أوق

.. 
 ..توسعت بالد اإلسالم  .. τوفي عهد عمر 
ين عمر سعد       بن أبي وقاص أميرًا على      فع

 ..الكوفة 
ى    اغبين عل نذاك مش وفة حي ل الك ان أه آ

 ..والتهم 
ر منهم رسالة إلى الخليفة عمر        τأرسل نف

 ..يشتكون إليه من سعد .. 
رة  يوبًا آثي روا ع وا .. وذآ م قال ى إنه : حت
 !!وال يحسن أن يصلي 

                                                
 .  أخرجه الحاآم وصحح إسناده    ( 47 )  
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.. لم يتسرع باتخاذ قرار    .. فلما قرأ عمر الكتاب     
 ..ة نصيحة وال آتاب

ه    وفة مع ى الك لمة إل ن مس د ب ا أرسل محم وإنم
 ..آتاب إلى سعد 

 ..وأمره أن يسير مع سعد ويسأل الناس عنه 
ي      عد ف ع س لي م لمة يص ن مس د ب ل محم جع

 ..ويسأل الناس عن سعد .. المساجد 
دع مسجد إال سأل عنه           م ي وال يذآرون عن .. ول

 .. معروفًاسعد إال 
 ..بس  لبني ع مسجدًاحتى دخال

لمة    ن مس د ب ام محم ن   .. فق ناس ع أل ال وس
 أميرهم سعد ؟؟

 ..فأثنوا عليه خيرًا 
هل تعلمون منه غير .. أنشدآم باهللا : فقال محمد 

 ذلك ؟
 ..ال نعلم إال خيرًا : قالوا 

 ..فكرر عليهم السؤال 
ام رجل في آخر المسجد        أسامة اسمه .. عندها ق

 :فقال .. بن قتادة 
 :فاسمع .. هللا باأما إذ نشدتنا 

عدًا وية  إن س ير بالس ان ال يس ي ..  آ دل ف وال يع
 .. القضية 

 أنا آذلك ؟: فعجب سعد وقال 
 ..قال الرجل نعم 

 :أما واهللا ألدعون بثالث : فقال سعد 
اً  ذا آاذب بدك ه ان ع م إن آ د ..  الله اء وق ام ري ق

 ..وسمعة 
 :اللهم فـ 

 .. أطل عمره  �
 .. وأطل فقره  �
  ..وعرضه للفتن  �

 ..ثم خرج سعد من المسجد 
 ..ومضى إلى لمدينة ومات بعدها بسنوات 

 ..أما ذلك الرجل فال زالت دعوة سعد تالحقه 
نه   رت س ى آب ه .. حت دودب .. ورق عظم واح

 ..ظهره 
 ..واشتد فقره .. وطال عمره حتى مل من حياته 

ان    .. يجلس وسط الطريق يسأل الناس         فك
دة الكبر وقد سقط حاجباه على عينيه من ش

زهن      ..  ده يغم د ي اء م ه النس رت ب إذا م ف
 .. ويتعرض لهن 

ه     يحون ب ناس يص ان ال بونه  .. فك .. ويس
 :فيقول 

أصابتني .. شيخ آبير مفتون !! وماذا أفعل 
 ..بن أبي وقاص سعد الرجل الصالح دعوة 

 
 ..حديث 

وآفى بالمرء .. بئس مطية الرجل زعموا 
 .. إثمًا أن يحدث بكل ما سمع 

 
 !!اجلدني برفق   .40

 .. ال يعني ما تقدم من آالم عدُم اللوم أبدًا 
فقد تحتاج في أحيان متكررة أن .. بلى 

صديقك .. زوجتك .. ولدك .. تلوم اآلخرين 
.. 

أو استخدام .. لكن يمكن تأجيله قليًال 
 ..أساليب أخف 

 ..دع الملوم يحتفظ بماء وجهه 
تح  دما ف ة εبع ند  ..  مك أنه ع وي ش د ق وق

 ..عرب ال
 ..وآثر الداخلون في اإلسالم 

زا  نًا  εغ ناس حني رآون  ..  بال اء المش فج
 .. فصفت الخيل .. بأحسن صفوف 

ة     م صفت المقاتل م صفت النساء من     .. ث ث
 ..وراء ذلك 

 .. ثم النعم .. ثم صفت الغنم 
ر  ر آثي لمون بش ي .. والمس وا اثن د بلغ ق

 .. عشر ألفًا 
ان المشرآون قد سبقوا إلى و       ادي حنين وآ

ين      ..  يه ب ي جانب نهم ف تائب م بأت آ واخت
 ..الصخور 

ا هو إال أن ابتدأ القتال     ودخلت جموع .. فم
 ..المسلمين في الوادي 

ب   ل جان ار من آ يهم الكف ى تفجر عل .. حت
 ..واضطرب الناس 
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.. تلوذ خلف ظهورهم .. وجعلت خيل المسلمين     
م يلبثوا أن انكشفت خيلهم     وآان أوُل من فرَّ.. فل

 ..وتسلط الكفار وظهروا .. األعراب 
ول اهللا   تفت رس ر     .. ρفال وع تف إذا الجم .. ف

يل   دماء تس ي   .. وال ها ف رب بعض يل يض والخ
 ..بعض 

يا للمهاجرين يا : فجعل يأمر العباس بأن ينادي        
 لألنصار ؟

 .. في ثمانين أو مائة رجل ρفرجعوا حتى ثبت 
 ..ل وانتهى القتا.. ثم نصر اهللا المسلمين 

  ..εوجمعت الغنائم بين يدي النبي 
روا من القتال      ذين ف إذا ال وخافوا من الرماح .. ف

 .. والنبال 
ول اهللا      ى رس تمع عل ن اج م أول م ريد  .. ρه ي

 ..الغنائم 
 :  يقولون له ρبرسول اهللا .. تعلقت األعراب 

نا        نا فيئ نا       .. اقسم علي نا فيئ يريدون .. اقسم علي
 ..الغنائم 
بًا    ئكم     !! ..عج متى صار فيؤآم وأنتم     .. يقسم في

 .. لم تقاتلوا 
يمة   ن الغن بون م يف تطل ان  .. آ ذي آ و ال وه

 ..!!يصرخ بكم لتعودوا وأنتم ال تستجيبون 
نه    م يكن يدقق على مثل هذا     ρلك فالدنيا ال ..   ل

 ..تساوي عنده شيئًا 
 .. اقسم علينا فيئنا : جعلوا يتبعونه ويرددون 

وضيقوا الطريق بين يديه    .. ه  حتى تزاحموا علي   
.. 

جرة   ى ش زحام  .. واضطروه إل دة ال ن ش ّر م فم
 ..مالصقًا لها 

تعلق رداؤه بأغصانها       حتى سقط عن منكبيه .. ف
 ..وصار بطنه وظهره مكشوفًا .. 

ب   م يغض ال    .. فل يهم وق تفت إل ا ال ل  .. وإنم بك
 :هدووووء 

ا الناس     فوالذي نفسي  .. ردوا علي ردائي    .. أيه
يد  َنعمًا لقسمته .. ه لو آان لي عدد شجر تهامة    ب

 ..عليكم 
 ..وال آذابًا .. وال جبانًا .. ثم ال تجدوني بخيال 

 ..ألنه لو آان بخيًال ألمسك األموال لنفسه .. نعم 

 ..ولو آان جبانًا لفّر مع الفارين 
 ..ولو آان آذابًا لما نصره رب العالمين 

 .. الرائعة آثيرة εمواقفه 
ان  حابه     εآ ض أص ع بع ي م ر  .. يمش فم

 ..على صبي لها .. بامرأة تبكي عند قبر 
 ..اتقي اهللا واصبري  : εفقال لها 

ية مهمومة          رأة باآ فلم تعرف  .. وآانت الم
وما تبالي  .. إليك عني   : فقالت    .. εالنبي   

 !؟..أنت بمصيبتي 
فقد أدى .. وذهب وترآها  .. εفسكت النبي 

 .. ما عليه 
د   وأدرك أن الم  رأة اآلن في وضع نفسي ق

ر    ي النصح أآث يها ف زاد عل ال يناسب أن ي
 ..مما سمعت 

وا    يها وقال حابة إل تفت بعض الص ذا : ال ه
  ..!!εرسول اهللا 

ت     ا قال ى م رأة عل ندمت الم ت .. ف وقام
ي   ق بالنب اول أن تلح لت   .. εتح ى وص حت

 ..بيته 
 .. فلم تجد على بابه بوابين 

تذرة      ا رسول ا   : فقالت مع لم أعرفك .. هللا  ي
 ..اآلن أصبر .. 

ند     بر ع ا الص ال إنم ى  فق دمة األول .. الص
)48(  

 
 ..اقتل برفق 

فإذا .. اهللا آتب اإلحسان على آل شيء  إن
 فأحسنوا ذبحتموإذا ..  فأحسنوا القتلة قتلتم

وليرح .. وليحد أحدآم شفرته .. الذبح 
 حديث رواه مسلم.. ذبيحته 

 
 !!ِفرَّ من المشاآل  .41

يًال في مستشفى بدائي           أظنه  و أجرى تحل  ل
ن     واع م رة أن مه عش ي جس ف ف الآتش

 .. أهونها الضغط والسكر .. األمراض 
ان المسكين يعذب نفسه آثيرًا ألنه يطالب    آ

                                                
  رواه البخاري  ( 48 )  
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دائمًا تجده متضايقًا من .. الناس بالمثالية التامة  
 .. زوجته 

 .. آسرت الصحن الجديد 
 .. نسيت آنس الصالة 
 ..  بالمكواة أحرقت ثوبي الجديد

د إلى اآلن لم يحفظ جدول الضرب     .. وأوالده   خال
 .. 

 .. لم يظفر بتقدير ممتاز .. وسعد 
 ..وهند .. وسارة 

 ..هذا حاله في بيته 
ين زمالئه       ا ب أبو عبد اهللا قصدني    .. فأعظم  .. أم

 ..!لما ذآر قصة البخيل 
والبارحة أبو أحمد يعنيني لما تكلم عن السيارات 

آان ينظر  .. نعم  .. نعم يقصد سيارتي    . .القديمة  
 ..إليَّ 

 ..إلى آخر مواقف وتفكيرات هذا الرجل المسكين 
ثل    ي الم وا ف ديمًا قال زمان وإال  : ق ك ال إن أطاع

 .. فأطعه 
ر أن أعرابيًا        آان يردد مثًال  - من أصدقائي    -أذآ
ده    ن ج ه م رًا إذا    .. حفظ اه آثي معني إي ان يس آ

بعض   يه ب دأت أتفلسف عل ومات ب ان .. المعل فك
يًال من صدره ثم يقول       رًا طوييي ياااا : يخرج زفي

 ..!!اليد اللي ما تقدر تلويها صافحها .. شيخ 
ه صحيحًا         ذا وجدت فنحن إذا .. وإذا تفكرت في ه

ود أنفسنا على التسامح وتمشية األمور            م نع .. ل
ي   ر التغاب ى آخ ي  .. أو بمعن راق ف دم اإلغ وع

 ..وإال فسوف نتعب آثيرًا .. التفسيرات والظنون 
لكن سيد قومه .. ليس الغبي بسيد في قومه 
 المتغابي

ر أن شابًا متحمسًا أقبل إلى شيخه يريده أن    وأذآ
يساعده في اختيار زوجة تكون رفيقة دربه حتى    

ات  يخ  .. المم ال الش ي   : فق فات الت ي الص ا ه م
 ترغب وجودها في زوجتك ؟

ال  يل  : فق رها جم وامها ط .. منظ .. ويل وق
ر    لذيذة الطعام  .. ورائحتها عبير    .. وشعرها حري

ة الكالم     ..  وإن .. إن نظرت إليها سرتني     .. عذب
وال .. ال تخالف لي أمرًا      .. غبت عنها حفظتني       

رًا  نها ش رفعها .. أخشى م ن ي ا دي ة .. له وحكم

 ..تنفعها 
وراح يسرد من صفات الكمال المتفرقة في       

 .. دة النساء ويجمعها في امرأة واح
ر على الشيخ          ا أآث يا ولدي : قال له  .. فلم

 .. عندي طلبك .. 
أما .. في الجنة بإذن اهللا : أين ؟ قال    : قال  

 ..في الدنيا فعود نفسك التسامح 
امح       ك التس ود نفس يا ع ي الدن م ف ال .. نع

.. تعذب نفسك بالبحث عن مشاآل إلثارتها     
 .. والنقاش حولها 

يس   ه جل ي وج رخ ف يومًا تص ت : ف أن
 تقصدني بكالمك ؟ 

دك   ه ول ي وج ومًا ف ريد أن : وي ت ت أن
 تحزنني بكسلك ؟ 

تك  ه زوج ي وج ومًا ف تعمدين : وي ت ت أن
 ... إهمال بيتك ؟ 

ان منهج النبي        د آ التسامح عمومًا   .. ρوق
 ..فكان يستمتع بحياته .. 

دخل   ان ي يانًا   ρآ ه أح ى أهل ي  ..   عل ف
حى  ع  .. الض و جائ ألهم .. وه ل: فيس  ه

 ..عندآم طعام .. عندآم من شيء 
 ..ال : فيقولون 

 .. إني إذا صائم  : ρفيقول 
م يكن يصنع ألجل ذلك مشاآل      ما آان .. ول

ول  ًا    : يق نعوا طعام م تص َم ل م  .. ِل م ل ِل
تري   ي ألش ائم .. تخبرون ي إذا ص .. إن

  )49(..وانتهى األمر 
ناس          ه مع ال ان في تعامل تعامل بكل  .. وآ ي

 ..سماحة 
ال  ين   ق ن الحص ثوم ب يار   .. آل ن خ ان م آ

 ..الصحابة 
ال     غزوة تبوك ρغزوت مع رسول اهللا    : ق
وادي  ..  ن ب ه ونح يلة مع رت ذات ل فس
 " .. األخضر"

 .. فجعل يغلبه النعاس .. أطالوا المشي 
ي     ة النب ن ناق رب م ته تقت ت ناق  .. εوجعل

                                                
  صحيح -  رواه أبو داود  ( 49 )  
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أة      خوفًا من أن يصيب    .. فيبعدها  .. ويستيقظ فج
  ..εالنبي رحل ناقته رجل 

نه في بعض الطريق           ته عي فزاحمت .. حتى غلب
ي     ة النب ته راحل ل    .. εراحل ه رج رب رحل وض

 ..فآلمه  .. εالنبي 
 " حّس : "  من حر ما يجد εفقال النبي 

 : فاضطرب وقال .. فاستيقظ آلثوم 
 .. استغفر لي .. يا رسول اهللا 

 ..ِسْر .. ِسْر :  بكل سماحة εفقال 
لماذا تضايقني ؟   .. ولم يعمل قضية    .. ِسْر  : نعم  

.. ال ! ما الذي جاء بك بجانبي ؟    ! الطريق واسع   
 .. وانتهت .. ضربة رجل .. لم يتعب نفسه 

 .. دائمًا εآان هذا أسلوبه 
 ..جلس يومًا بين أصحابه 
 ..قطعة قماش .. فأقبلت إليه امرأة ببردة 

.. إني نسجت هذه بيدي .. يا رسول اهللا   : فقالت  
 ..وآها أآس

 ..وآان محتاجًا إليها  .. εفأخذها النبي 
ته    ل بي ام ودخ ها .. وق ى   .. فلبس رج إل م خ ث

 ..أصحابه وهي إزاره 
 ..اآسنيها .. يا رسول اهللا : فقال رجل من القوم 

 ..نعم  : εفقال 
ع   م رج واها   .. εث ا وط بس إزارًا .. فخلعه ول

 ..قديمًا 
 ..ثم أرسل بها إلى الرجل 

ناس  ال ال رجل فق ا أحسنت  :  لل ا .. م ألته إياه س
 !وقد علمت أنه ال يرد سائًال ؟

رجل    ال ال ا سألته  : فق ي  .. واهللا م تكون آفن إال ل
 ..يوم أموت 

   ..)50(آفنه أهله فيها .. فلما مات الرجل 
 ..ما أجمل احتواء الناس بهذه التعامالت 

 .. يومًا يؤم أصحابه في صالة العشاء εقام 
دخل إلى المسج     .. الحسن والحسين .. د طفالن  ف

  .. τابنا فاطمة 
 ..وهو يصلي  .. εفأقبال إلى جدهما رسول اهللا 

جد   ان إذا س ى    .. فك ين عل ن والحس ب الحس وث
                                                

   رواه البخاري ( 50 )  

 .. ظهره 
تناولهما بيديه ..  أن يرفع رأسه εفإذا أراد 

 .. من خلفه تناوًال رفيقًا 
 ..فجلسا جانبًا .. ووضعهما عن ظهره 

إذا عاد لسجوده     عادا فوثبا على ظهره     .. ف
.. 

 .. صالته εحتى قضى 
وأقعدهما على فخذيه   .. فأخذهما بكل رفق      

.. 
.. يا رسول اهللا : فقال  .. τفقام أبو هريرة 

 ؟..؟ يعني أعيدهما ألمهما ..أردُّهما 
 .. عليهما εفلم يعجل 

 .. فبرقت برقة من السماء .. ثم لبث قليًال 
ا      ال لهم ا    : εفق ا بأمكم فقاما فدخال   .. الحق
    )51(..على أمهما 

 ..وفي يوم آخر 
يه    ي عل رج النب ي    .. εخ حابه ف ى أص عل

 ..إحدى صالتي الظهر أو العصر 
 .. وهو حامل الحسن أو الحسين 

ى موضع صالته    تقدم إل م .. فوضعه .. ف ث
 .. آبر مصليًا بالناس 
حتى .. أطالها ..  سجدة εفسجد رسول اهللا 

حابه أ   يه أص ي عل ابه   خش د أص ون ق ن يك
 ..شيء 

 .. ثم رفع من سجوده 
الة  تهاء الص د ان حابه .. وبع أله أص .. س

وا  ول اهللا : قال ا رس ي .. ي جدت ف د س لق
جدها     نت تس ا آ جدة م ذه س التك ه ..!! ص
 أشيء أمرت به ؟ أو آان يوحى إليك ؟

ال   ن     : εفق م يك ك ل ل ذل ي  .. آ ن ابن ولك
ي   ه   .. ارتحلن رهت أن أعجل ى  .. فك حت

  ..)52(.. ي حاجته  يقض
ومًا على أم هانئ بنت أبي طالب     εودخل     ي

τ ..  وآان جائعًا.. 
 هل عندك من طعام نأآله ؟: فقال 

                                                
 رجاله ثقات  :   رواه أحمد وقال الهيثمي  ( 51 )  
   الحاآم في المستدرك   ( 52 )  
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ت  ة  : فقال ر يابس ندي إال آس يس ع ي .. ل وإن
 ..ألستحي أن أقدمها إليك 

 .. هلمي بهن : فقال 
ته بهن      اء     .. فأت وجاءت بملح .. فكسرهن في م
 .. فذرته عليه 

 .. يأآل هذا الخبز مخلوطًا بالماء .  .εفجعل 
 هل من إدام ؟: فالتفت إلى أم هانئ وقال 

ت  ن     : فقال يء م ول اهللا إال ش ا رس ندي ي ا ع م
 " ..خلٍّ"

 ..هلميه : فقال 
 .. فأآل منه .. فصبه على طعامه .. فجاءته به 

د اهللا عز وجل      م حم نعم اإلدام الخل : ثم قال .. ث
)53(..  

م    ان يعيش ح   .. نع يتقبل األمور .. ياته آما هي    آ
 ..بحسب ما هي عليه 

 .. وفي رحلة الحج 
رج  حابه  εخ ع أص زًال  ..  م زلوا من ذهب .. فن ف
 .. فقضى حاجته εالنبي 

 ..ثم جاء إلى حوض ماء فتوضأ منه 
 ..  ليصلي εثم قام 

بد اهللا    ن ع ر ب اء جاب ار   .. τج ن يس ف ع فوق
 ..وآّبر مصليًا معه  .. εرسول اهللا 

فأداره حتى أقامه عن يمينه ..  بيده εذ النبي فأخ
 .. 

 ..ومضيا في صالتهما 
 ..فتوضأ  .. τفجاء جبار بن صخر 

  .. εثم أقبل فقام عن يسار رسول اهللا 
ذ  يعًا εفأخ ديهما جم دوء – بأي ل ه دفعهما - بك  ف

  ..)54(حتى أقامهما خلفه 
 ..  جالسًا εوفي يوم آان 

يه أم قيس بنت محصن        بت إل  بابن لها حديث    فأقل
 ..ليحنكه ويدعو له .. الوالدة 
فلم يلبث الصغير أن ..  فجعله في حجره    εفأخذه  

 ..وبلل ثيابه بالبول  .. εبال في حجر النبي 
                                                

له في     رواه الطبراني في األوسط ، وأص  ( 53 )  
 الصحيحين 

   رواه مسلم ( 54 )  

زد النبي        م ي  على أن دعا بماء فنضحه  εفل
  ..)55(على أثر البول 
 .. ولم يعبس .. لم يغضب .. وانتهى األمر 

اذا نعذب نحن أنفسنا ون       صنع من الحبة   فلم
بة  ع      .. ق ا يق ل م ون آ رطًا أن يك يس ش ل

 % .. 100حولك مرضيًا لك 
وإن تجد عيبًا فسدَّ الخلال     جل من ال 

 عيب فيه وعال
ابه  رق أعص ناس يح ض ال ر .. بع ويكب

.. وبعض اآلباء واألمهات آذلك     .. القضايا  
 ..وربما بعض المدرسين والمدرسات آذلك 

 ..فية وال تفتش عن األخطاء الخ
رين   ذار اآلخ بول أع ي ق محًا ف ن س .. وآ

ى       ًا عل يك حفاظ تذرون إل ن يع ة م خاص
 ..ال ألجل مصالح شخصية .. محبتهم معك 

 اقبل معاذير من يأتيك معتذرًا
                      إن برَّ عندك فيما قال أو 

 فجرا
 فقد أطاعك من يرضيك ظاهره
ك من يعصي                       وقد أجّلك

 مستترًا
وقد رقى منبره  .. εوانظر إلى رسول اهللا     

 ..يومًا 
ى أسمع    رفع صوته حت وخطب بأصحابه ف
النساء العواتق في خدورها داخل بيوتهن           

!!.. 
ال  م       : εفق انه ول ن بلس ن آم ر م ا معش ي

به    ى قل ان إل دخل اإليم تابوا .. ي ال تغ
فإنه من  ..وال تتبعوا عوراتهم    .. المسلمين  

ومن .. يتبع اهللا عورته .. يتبع عورة أخيه 
بع اهللا عورته      و في جوف    .. يت يفضحه ول

  ..)56(.. بيته 
م ال تتصيد األخطاء     .. وتتبع العورات .. نع

 ..آن سمحًا 
ان     حريصًا على عدم إثارة المشكالت        εوآ

                                                
  ( 55 )    
 .  أخرجه أبو يعلى ، صحيح    ( 56 )  
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 ..أصًال 
صفت فيه .. في مجلس هادئ مع بعض أصحابه     

 : ألصحابه εقال .. واطمأنت القلوب .. النفوس 
أال ال يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئًا 

.. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر      .. 
)57(..  

 ..ال تعذب نفسك 
وإن ثار .. بار ما دام ساآنًا ال تثر على نفسك الغ
 ..واستمتع بحياتك .. فسدَّ أنفك ِبُكمِّك 

 
 ..ال تكابر .. اعترف بخطئك  .42

داوة    تمر الع ا تس ي ربم اآل الت ن المش ر م آثي
ببها  نتين .. بس نة وس ه  .. س ر آل ا العم .. وربم

ول أحدهما لآلخر           ا أن يق أنا أخطأت  : يكون حله
 ..وأعتذر .. 

ته      يلة    أو م  .. موعد أخلف أو آلمة نابية   ..زحة ثق
سارع إلى إطفاء شرارها قبل أن تضطرم النار .. 

 .. بسببها 
ا آسف  يَّ .. أن ك عل رك إال  .. حق ا يصير خاط م

 .. طيب 
ما أجمل أن نتواضع ونسمع الناس هذه العبارات 

.. 
الل    ين أبي ذر وب رضي اهللا .. وقعت خصومة ب

 ..لكنهما بشر .. وهما صحابيان .. عنهما 
 .. يا ابن السوداء : وقال لبالل .. فغضب أبو ذر 

  .. εفشكاه بالل إلى رسول اهللا 
 أساببت فالنًا ؟:  فقال εفدعاه النبي 

 ..نعم : قال 
 فهل ذآرت أمه ؟: قال 
ال  رجال  : ق ابب ال ن يس ا  .. م ه ي وه وأم ر أب ُذآ

 ..رسول اهللا 
 ..إنك امرؤ فيك جاهلية  : εفقال 

و ذر  ر أب ا.. فتغي ر : ل وق ن الكب اعتي م ى س عل
 ؟..

 .. نعم : قال 
م أعطاه النبي       ه مع من هم      εث تعامل ب نهجًا ي  م

                                                
 .  أخرجه أبو داود ، صحيح    ( 57 )  

 :أقل منه فقال 
ا هم إخوانكم      جعلهم اهللا تحت أيديكم  .. إنم

ان أخوه تحت يده        ..  فليطعمه من  .. فمن آ
ه  ه .. وليلبسه من لباسه .. طعام وال يكلف

به      ا يغل ه ما يغلبه فليعنه عل     .. م إن آلف يه ف
.. 

 ! ؟τفماذا فعل أبو ذر 
.. ثم اعتذر .. مضى أبو ذر حتى لقي بالًال     

ى األرض  د عل الل .. وقع دي ب ين ي م .. ب ث
ده       ع خ ى وض ن األرض حت رب م ل يق جع

ال  راب وق ى الت الل : عل ا ب رجلك .. ي أ ب ط
  )58(.. على خدي 

حابة   ان الص ذا آ ى  ψهك هم عل ي حرص  ف
تعالها   بل اش داوة ق ار الع اء ن إن .. إطف ف

 ..اشتعلت منعوها من االمتداد 
ر    ر وعم ي بك ين أب ت ب اورة ψوقع ..  مح

 ..فأغضب أبو بكر عمَر 
 .. فانصرف عنه عمُر مغضبًا 

و بكر ذلك         ا رأى أب وخشي أن  .. ندم  .. فلم
 .. يتطور األمر 

استغفر لي يا : ويقول .. فانطلق يتبع عمر   
 .. عمر 

يه   تفت إل تذر  .. وعمر ال يل ر يع و بك .. وأب
.. ويمشي وراءه حتى وصل عمر إلى بيته        

 ..وأغلق بابه في وجهه 
  ..εفمضى أبو بكر إلى رسول اهللا 

ي   ا رآه النب يد   εفلم ن بع بًال م رآه ..  مق
 :فقال .. متغيرًا 

جلس أبو بكر .. أما صاحبكم هذا فقد غامر  
 ..ساآتًا 

م تمض لحظات      حتى ندم عمر على ما   .. فل
 ..هم بيضاء وآانت قلوب.. آان منه 

ول اهللا    س رس ى مجل بل إل لم  .. εفأق فس
وقص عليه الخبر  .. εوجلس بجانب النبي 

.. 
وحكى آيف أعرض عن أبي بكر ولم يقبل           

                                                
  رواه مسلم مختصراً   ( 58 )  
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 .. اعتذاره 
  .. εفغضب رسول اهللا 

و بكر غضبه         ا رأى أب واهللا يا  : جعل يقول   .. فلم
 .. أنا آنت أظلم .. ألنا آنت أظلم .. رسول اهللا 
 .. عن عمر ويعتذر له وجعل يدافع

ال    تم تارآون لي صاحبي ؟ هل أنتم         : εفق هل أن
يأيها الناس إني : تارآون لي صاحبي ؟ إني قلت 

يعًا         يكم جم تم   .. رسول اهللا إل وقال .. آذبت  : فقل
  ..)59(صدقت : أبو بكر 

به أن تكون ممن يصلح الناس ويفسد نفسه           وانت
 ..يدور بها آما يدور الحمار في الرحى .. 

إذا آنت في موضع توجيه أو اقتداء          آمدرس .. ف
ه   ع طالب ع أوالده .. م ذلك .. أو أم .. وأب م وآ

 .. الزوجان مع بعضهما 
ناس    τوزع عمر   يابًا على ال د   ..  ث نال آل واح ف

 ..قطعة قماش تكفيه إزارًا أو رداًء 
 .. ثم قام يخطب الناس يوم الجمعة 

ته  ي أول خطب ال ف ي : فق تب ل يكم إن اهللا آ عل
 ..السمع والطاعة 

ال سمع لك وال طاعة  : فقام رجل من القوم وقال      
.. 

 لمه ؟: فقال عمر 
ال  وبًا   : ق نا ث مت علي ك قس وبًا .. ألن ت .. ث وأن

 ..تلبس ثوبين جديدين 
 ..آالهما نلحظ أنه جديد .. أي إزارك ورداؤك 

ر  ال عم ر   : فق ن عم بد اهللا ب ا ع م ي ام .. ق .. فق
 ؟.. لي ثوبك ألخطب به ألست دفعت: فقال 
 .. نعم : قال 

د الرجل وقال     وانتهت .. اآلن نسمع ونطيع : فقع
 ..المشكلة 

يَّ   ل عل زي ال تعج لوب  .. عزي ك أن أس ا مع أن
ا اعترض على عمر          رجل لم .. غير مناسب   .. ال

تيعاب       ى اس ر عل درة عم ن ق و م ب ه ن العج لك
 .. وإطفاء النار .. الموقف 
ن يقبل الناس منك مالحظتك إذا أردت أ.. وأخيرًا 

وا     .. ونصحك   ..  ًا آان أختًا .. ولدًا  .. زوجة  .. أي

                                                
   البخاري ( 59 )  

 .. 
غير متكبر  .. فكن أنت متقبًال للنصح أصًال       

 .. عنه 
اعتن بأوالدك أآثر : آان آثيرًا ما يقول لها 

يدًا  ..  ي ج ول  .. اطبخ ى أق ى مت ي : إل رتب
 ..غرفة النوم 

إن .. ر أبش: وآانت تردد دائمًا بكل أريحية 
 ..أمرك .. شاء اهللا 

األوالد في أيام    : - ناصحة   –قالت له يومًا    
نهم  تاجون وجودك بي بارات ويح ال .. اخت ف

حابك  رجت ألص ر إذا خ اد .. تتأخ ا آ فم
 : يسمع منها ذلك حتى صاح بها 

م   رغًا له ر .. لست متف ر أو ال أتأخ .. أتأخ
 .. ليس لك دخل فيَّ .. ليس شغلك 

ل      يك ق باهللا عل ي    ف ريدها أن تقبل    :  ل آيف ت
 !!منه نصحًا بعد ذلك 

 ..وأخيرًا 
ذي يسد الفتحات في جداره       .. الذآي    هو ال

ر   ترقوا النظ ناس أن يس تطيع ال ى ال يس حت
.. 

تح مجاًال لشك الناس فيك        : بمعنى    أن ال تف
.. 

ر أن إحدى الجمعيات الدعوية استدعت        أذآ
ي    د محاضرات ف دعاة لعق ن ال وعة م مجم

 .. ألبانيا 
يا    ي ألبان وية ف ز الدع يس المراآ ان رئ آ

 ..حاضرًا االجتماع 
يه   رنا إل عرة    .. نظ ه ش ي خدي يس ف إذا ل ف

 ..واحدة 
تغربًا   ى بعض مس نا إل ر بعض د ..!! فنظ فق

جرت العادة أن يكون الداعية ملتزمًا بهدي   
يًا لحيته  εرسول اهللا     .. ولو بعضها ..  معف

 !فكيف برئيس الدعاة ؟
تدأ اال  ا اب احكًا    فلم نا ض ال ل تماع ق ا  : ج ي

ة  رد .. جماع ا أم ي .. أن بت ل ًال ال ين أص
 .. ال تعملوا لي محاضرة إذا انتهينا .. لحية 

 ..تبسمنا وشكرناه 
نة    ى المدي ي إل ل مع ئت فارح .. وإن ش
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ول اهللا    ى رس ر إل ي  εوانظ تكفًا ف ان مع د آ  وق
 ..مسجده في ليالي رمضان 

 .. زائرة τفأقبلت إليه زوجه صفية بنت حيي 
 ..فمكثت عنده قليًال 

 ..ثم قامت لتعود لبيتها 
م يشأ النبي      ود في ظلمة الليل وحدها   εفل  أن تع

.. 
 .. فقام معها ليوصلها 

ي الطريق  ا ف ن .. فمشى معه ه رجالن م ر ب فم
 ..األنصار 

 ..أسرعا ..  والمرأة معه εفلما رأيا النبي 
ال    يي على رسلكما إنها صفية بنت ح:  لهما εفق

 .. 
أُيعقل أن : أي .. سبحان اهللا يا رسول اهللا : فقاال 

 ..!!نشك فيك أن يكون معك امرأة أجنبية عنك 
ال    إن الشيطان يجري من اإلنسان مجرى       : εفق
.. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا .. الدم 

  ..)60(.. أو قال شيئًا 
 

 ..شجاعة 
أن وإنما .. ليست الشجاعة أن تصر على خطئك 

 ..وال تكرره مرة أخرى .. تعترف به 
 

 !مفاتيح األخطاء .43
ن   اء ف ع األخط تعامل م تاح  .. ال اب مف ل ب .. فلك

 ..وللقلوب دروب 
ر           أ آبي ره في   .. إذا وقع أحد في خط وانتشر خب

وبدأ الناس يترقبون ماذا تفعل فأشغلهم  .. الناس  
.. حتى يكون عندك وقت لدراسة األمر      .. بشيء  

ّرأ    ه     حتى ال يتج أو يتعودوا ..  أحد على مثل فعل
 ..على مثل هذا الخطأ 

 .. مع أصحابه في غزوة بني المصطلق εخرج 
 ..نزلوا يستريحون .. وأثناء رجوعهم 

جهجاه بن  : فأرسل المهاجرون غالمًا لهم اسمه      
 ..ليستقي لهم من البئر ماًء .. مسعود 

سنان بن وبر : وأرسل األنصار غالمًا لهم اسمه   
                                                

   متفق عليه ( 60 )  

 .. ليستقي لهم أيضًا .. ي الجهن
اء    ى الم ان عل ازدحم الغالم ع .. ف فكس

أي ضربه على مؤخرته    .. أحدهما صاحبه    
.. 

 ..يااااا معشر األنصار : فصرخ الجهني 
 ..يااااا معشر المهاجرين : وصرخ جهجاه 

 ..وثار المهاجرون .. فثار األنصار 
والقوم قادمون من حرب    .. واشتد الخالف    

 !! ن بسالحهم وال يزالو.. 
 .. حتى اطفأ ما بينهم  .. εفانطلق 

 .. فتحرآت األفاعي 
وعنده .. غضب عبد اهللا بن أبي بن سلول      

 .. رهط من قومه األنصار 
ال  وها : فق د فعل رونا  !! أوق د ناف .. ق

ا     ي بالدن رونا ف دُّنا   .. وآاث ا أع واهللا م
يب قريش هذه       : إال آما قال األول .. وجالب

 !!وجوِّع آلبك يتبعك .. أآلك َسـمِّن آلبك ي
يث  ال الخب م ق ى : ث نا ال ئن رجع ا واهللا ل أم

 .. ليخرجن األعزُّ منها األذلَّ .. المدينة 
ومه فقال          بل على من حضره من ق م أق : ث

تم بأنفسكم          ا فعل ذا م أحللتموهم بالدآم  .. ه
والكم ..  متموهم أم و .. وقاس ا واهللا ل أم

ديكم     ا بأي نهم م كتم ع تحو.. أمس ى ل لوا إل
 .. غير دارآم 

والذين عنده .. وجعل الخبيث يهدد ويتوعد    
ين    اره المنافق ن أنص ؤيدونه  .. م ي

 ..ويشجعونه 
اسمه .. آان من بين الجالسين غالم صغير 

 .. زيد ابن أرقم 
 .. فأخبره الخبر εفمضى إلى رسول اهللا 

ان عمر بن الخطاب جالسًا عند النبي            εوآ
 .. 

ذا المنافق على رسول    آيف يجرؤ ه  .. فثار  
يح  εاهللا  لوب القب ذا األس ر ..  به ورأى عم

ورأى .. أن قتل األفعى أولى من قطع ذيلها  
تل ابن سلول       يقضي على الفتنة في    .. أن ق

 .. مهدها 
ومه األنصار      تله رجل من ق .. ولكن أن يق
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 ..أسلم من أن يقتله رجل من المهاجرين 
 ..يا رسول اهللا : ففقال عمر 
 ..ه عباد ابن بشر األنصاري فليقتله من مر ب

م     ان أحك ول اهللا آ ن رس ن   .. لك ون م م قادم فه
ناس بسالحهم  .. حرب    والنفوس مشحونة .. وال

 .. وليس من المناسب إثارتهم أآثر .. 
ال  ناس أن     : εفق دث ال ر اذا تح ا عم يف ي فك

 !محمدًا يقتل أصحابه ؟
 ..ولكن آذن الناس بالرحيل .. ال يا عمر 

ان  تظلوا   وآ تّو واس زلوا لل د ن ناس ق يف .. ال فك
 .. في شدة الحر والشمس .. يأمرهم بالرحيل 
 .. أن يرتحل في شدة الحر εولم تكن عادته 
 ..ارتحل الناس 

ول اهللا      لول  أن رس ن س بد اهللا ب غ ع  ..  εوبل
 ..أخبره زيد بن أرقم بما سمع منه 
وجعل يحلف  .. εفأقبل ابن سلول إلى رسول اهللا 

اهللا ت  ..  ب ا قل ه  .. م ت ب يَّ  .. وال تكلم ذب عل آ
 ..الغالم 

شريفا عظيما .. وآان ابن سلول رئيسًا في قومه 
.. 

ال األنصار      ا رسول اهللا    : فق عسى أن يكون  .. ي
ولم يحفظ ما قال الرجل  .. الغالم أْوهَم في حديثه     

.. 
 ..وجعلوا يدافعون عن ابن سلول 
بل سيد من سادة األنصار         بن حضير أسيد.. فأق

 :وقال .. فحياه بتحية النبوة وسلم عليه .. 
ا رسول اهللا       د رحت في ساعة منكرة  .. ي واهللا لق

 !! ما آنت تروح في مثلها .. 
تفت إليه     أو ما بلغك ما قال صاحبكم :  وقال  εفال

 ؟
 أي صاحب يا رسول اهللا ؟: قال 
 ..عبد اهللا بن أبي : قال 
 وما قال ؟: قال 
ال    ن رجع الى المدينة أخرج األعزُّ      زعم أنه ا   : ق

 ..منها األذلَّ 
فأنت واهللا يا رسول اهللا تخرجه : فثار أسيد وقال 

 ..وأنت العزيز .. هو واهللا الذليل .. إن شئت 
  : εثم قال أسيد مخففًا على رسول اهللا 

ا رسول اهللا       د جاءنا اهللا بك  .. ارفق   .. ي لق
توجوه   رز لي ه الخ نظمون ل ومه لي .. وإن ق

 ..إنه ليرى أنك قد استلبته ملكًا ف
ي   كت النب راحلته   .. εفس ى ب .. ومض

تاعه    ع م ن يجم نهم م ناس م نهم .. وال وم
 .. من يرحل راحلته 

ة تنتشر        وصارت أحاديث  .. وجعلت الحادث
.. لماذا ارتحلنا في هذا الوقت      : .. الجيش   

ن     ه ؟ صدق اب ل مع يف تعام ال ؟ آ اذا ق م
 ..ال بل آذب .. سلول 

دأ  زيد  وب ائعات ت يه  .. ت الش زاد ف الم ي والك
نَقص  يش  .. وُي ي  .. واضطرب الج م ف وه

تال        ويمرون بقبائل أعداء   .. طريقهم من ق
 ..يتربصون بهم 

دأ ينقسم εفشعر  أراد أن ..  أن الجيش ب ف
وعن النقاش فيها   .. يشغلهم عن المشكلة       

ويشعلون الفتنة .. ألنهم يزيدون أوارها    .. 
 ..نصار بين المهاجرين واأل

ى    زلون حت ى ين رقبون مت ناس يت ار ال وص
ي   تحدثوا ف ض وي ى بع هم إل تمع بعض يج

 ..األمر 
ى  مس  εفمش ك والش ومهم ذل ناس ي   بال
ومشى ومشى حتى غابت الشمس .. فوقهم 

الة   ..  ينزلون للص م س ناس أنه ن ال فظ
رتاحون    زل إال دقائق معدودات      .. وي م ين فل

وا  ..  رهم فارتحل م أم لوا ث ل.. ص  وواص
 .. المشي ليلتهم حتى أصبح 

زل فصلى الفجر        م ن ثم أمرهم فارتحلوا .. ث
 .. 

بوا     ى تع باحهم حت وا ص م  .. ومش وآذته
 ..الشمس 

ا شعر أن اإلرهاق والتعب سيطر عليهم    فلم
 ..فليس فيهم جهد للكالم .. 

زلوا      ادت أجسادهم تمس      .. أمرهم فن ا آ فم
 ..حتى وقعوا نياما .. األرض 

 ..ليشغل الناس عما حدث وإنما فعل ذلك 
م أيقظهم      وواصل حتى .. وارتحل بهم     .. ث

نة  يوتهم  .. دخل المدي ي ب ناس ف رق ال وتف
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 ..عند أهليهم 
 : وأنزل اهللا تعالى سورة المنافقين 

 ِعنَد َمْن َعَلى ُتنِفُقوا َال َيُقوُلوَن الَِّذيَن ُهُم( 
ولِ  ى  اهللاَِّ َرُس وا  َحتَّ َزائِ  َوهللاَِِّ َينَفضُّ  ُنَخ

َماَواتِ  نَّ  َواألَْْرِض السَّ ينَ  َوَلِك  َال اْلُمَناِفِق
ونَ  ونَ  * َيْفَقُه ِئن  َيُقوُل َنا  َل ى  رََّجْع  اْلَمِديَنِة ِإَل
ِرَجنَّ  زُّ  َلُيْخ ْنَها  األََْع زَّةُ  َوهللاَِِّ األََْذلَّ ِم  اْلِع

وِلهِ  ينَ  َوِلَرُس نَّ  َوِلْلُمْؤِمِن ينَ  َوَلِك  َال اْلُمَناِفِق
 ) ..َن َيْعَلُمو

ثم أخذ بأذن الغالم زيد بن  .. εفقرأها رسول اهللا 
 ..هذا الذي أوفى هللا بأذنه : وقال .. أرقم 

 .. ويلومونه .. وبدأ الناس يسبون ابن سلول 
تفت    ال    εفال ا عمر    :  إلى عمر وق لو .. أرأيت ي

ك    رت ذل وم ذآ ته ي و   .. قتل وف ل ه أن دت ل ألرع
 ..أمرتها اليوم بقتله لقتلته 

 .. فلم يتعرض له بشيء  .. εكت عنه ثم س
ناس قد تحتاج أن             ام ال أ أم يانًا إذا وقع الخط وأح

ب   لوب مناس يه بأس ر عل ام .. تنك ان أم وإن آ
 .. الناس 

ول اهللا   نما رس حابه   εبي ع أص ومًا م ًا ي ..  جالس
ام قحط  ي أي وا ف باس مطر .. وآان ة .. واحت وقل

 .. زرع 
 :إذ أتاه أعرابي فقال 

.. وضاعت العيال ..  جهدت األنفس يا رسول اهللا
 ..وهلكت األنعام .. ونهكت األموال 

نا       ا نستشفع بك على اهللا    .. فاستسق اهللا ل .. فإن
 ..ونستشفع باهللا عليك 

ر رسول اهللا   ول نستشفع   .. εفتغي ا سمعه يق لم
 ..باهللا عليك 

فالشفاعة والواسطة تكون من األدنى إلى األعلى    
ال إ  ..  ه  فال يجوز أن يق .. ن اهللا يشفع عند خلق

 ..ألنه أعلى وأرفع .. بل يأمرهم جل جالله 
 !! أتدري ما تقول ؟!! ويحك  : εفقال 

م جعل     .. سبحااان اهللا .. ويردد  ..  يقدس اهللا    εث
 .. سبحااان اهللا 

فما زال يسبح حتى ُعرف ذلك في وجوه أصحابه 
 .. 

 : ثم قال 

ه ال ُيْسَتشفُع باهللا على       !! ويحك    أحد من إن
 .. شأُن اهللا أعظم من ذلك .. خلقه 

ا اهللا ؟  !! ويحك   دري م ى  ! أت إن عرشه عل
ذا      ال بأصابعه مثل القبة    .. سماواته لهك وق

يه    ه ليئط به أطيط الرحل بالراآب       .. عل وإن
 ..)61(..  

ولكن إذا وقع الخطأ من الشخص لوحده قد      
 .. يكون هناك شيء من اللين 

ى رسول اهللا  يتρأت ى ب ي τ عائشة   إل  ف
 .. ليلتها 

.. ووضع رداءه   .. فوضع نعليه من رجليه     
 .. واضطجع على فراشه 

بث آذلك     حتى ظن أن عائشة قد رقدت .. فل
.. 

ه    ى فراش ن عل ام م بس رداءه .. فق ول
 ..رويدًا .. ونعليه 

دًا    باب روي تح ال م ف رج .. ث ه .. وخ وأغلق
 .. رويدًا 

ك  ة ذل ا رأت عائش ر.. فلم تها َغْي ُة دخل
اء  ض  .. النس ى بع ب إل ه ذه يت أن وخش
 ..نسائه 

ت  ا  .. فقام ت درعه ا .. ولبس .. وخماره
ره        دون .. تمشي وراءه   .. وانطلقت في إث

 .. أن يشعر بها 
حتى .. يمشي في ظلمة الليل   .. ρفانطلق 

 ..جاء مقبرة البقيع 
.. ينظر إلى قبور أصحابه     .. فوقف عندها     

.. ا مجاهدين وماتو.. الذين عاشوا عابدين 
ليرضى عنهم من .. واجتمعوا تحت الثرى     

 .. يعلم السرَّ وأخفى 
ذ   بورهم ρأخ ى ق ر إل ر ..   ينظ ويتذآ

 ..أحوالهم 
دعا لهم        ه ف م رفع يدي ثم أخذ ينظر إلى .. ث

 .. ثم رفع يديه ثانية فدعا لهم .. القبور 
 ..ثم رفعها فاستغفر لهم .. ثم لبث مليًا 

شة تنظر إليه من بعيد     وعائ.. وأطال القيام   

                                                
   رواه أبو داود ( 61 )  
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.. 
 ..   وراءه راجعًا ρثم التفت 

ة  ك عائش ا رأت ذل ا .. فلم ى ورائه رفت إل انح
 ..خشية أن يشعر بها .. راجعة 
 ..فأسرعت عائشة ..   مشيه ρفأسرع 

رول  رولْت .. فه َر .. فه رى –فأحض  أي ج
 .. فأحضرْت وجرت -مسرعًا 

 ..حتى سبقته إلى البيت فدخلت 
ا    زعت درعه ا    ون بلت إلى فراشها  ..  وخماره وأق

يه  طجعت عل نائمة .. فاض ئة ال ها .. آهي ونَفس
 ..يتردد في صدرها 

 : فقال .. فسمع صوت َنَفسها ..   البيت ρفدخل 
 ..حشيًا رابية .. مالك يا عائش 

 .. ال شيء : قالت 
 ..أو ليخبرني اللطيف الخبير .. لتخبرني : قال 

ر     رته بالخب فانطلقت ..  عليه وأنها غارت.. فأخب
 ..تنظر أين يذهب 

 أنت الذي رأيُت أمامي ؟ : ρفقال 
 .. نعم : قالت 

 :ثم قال .. دفعة .. فدفعها في صدرها 
 .. أظننت أن يحيف اهللا عليك ورسوله 

ة  ت عائش ناُس  : فقال تِم ال ا يك ه اهللا .. مهم يعلم
 ؟..عز وجل 

 :  مبينًا لها خبر خروجه ρثم قال .. نعم : قال 
ولم .. أتاني حين رأيت .. ن جبريل عليه السالم إ

 ..يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك 
ي  نك   .. فنادان ته م ته وأخفي نك فأجب ى م .. فأخف

دت     د رق ك ق نت أن ك  .. وظن رهت أن أوقظ .. فك
ي   يت أن تستوحش ل  .. وخش ي أه ي أن آت فأمرن

  ..)62(.. البقيع فأستغفَر لهم 
 .. ًا ال يكبر األخطاء سهًال لـيِّن  .. ρآان .. نعم 

 : بل آان يرددها في الناس ويقول 
إن آره .. ال يفرك مؤمن مؤمنة : آما عند مسلم  

 ..رضي منها آخر .. منها خلقًا 
ًا        .. ألجل خلق عندها .. أي ال يبغضها بغضًا تام

 ..أو طبٍع يالزمها 

                                                
  رواه النسائي بسند جيد   ( 62 )  

نتها   يئتها لحس ر س ل يغف إذا رأى .. ب ف
ر صوابها       ا تذآ اهد سوءها  وإذا ش .. خطأه

 .. تذآر حسنها 
ا        رهه من خلقه ا يك وما ال .. ويتغاضى عم

 ..يرضاه من تعاملها 
 ..إضاءة 

.. ليس اللوم على من ال يقبل النصيحة 
وإنما على من يقدمها بأسلوب غير مناسب 

.. 
 

 ..!!َفـكِّك الحزمة  .44
وعة      ن مجم ًا م أ واقع ان الخط .. إذا آ

 .. فاألصل أن تنصحهم وهم مجتمعون 
يانًا أن تفكك الحزمة       و د تحتاج أح .. لكن ق

ي  دة  ..أعن ا ح د على ل واح م آ .. أن تكل
 .وتنصحه 

ثال  زلكم : م وسمعت .. مررت بمجلس من
 وآانوا ضيوفًا   –أخاك يتحدث مع أصدقائه      

 ويخططون أن يسافروا إلى بلد آذا   –عنده   
بلد ال يسلم من يذهب إليه غالبًا            ..  ذا ال وه

رمات ال رض للمح ن التع بار م زنا .. ك آال
 .. وشرب الخمر 

 .. أردت أن تنصح 
حهم      يهم وتنص دخل عل اليب أن ت ن األس م

ين    لكن نتيجة ذلك قد ال  .. وتخرج   .. بكلمت
 ..تكون ناجحة آثيرًا 

زمة    ك الح ك أن تفك ا رأي ل  .. فم ر آ وتكس
 ..عود على حدة 

 !آيف ؟
م   نه أعقله ع من تظ رقوا اجلس م .. إذا تف

ل    ا فالن    : وق .. غني أنكم ستسافرون    بل.. ي
وتعلم أن هذا البلد ال يسلم      .. وأنت أعقلهم    

وقد يعود  .. المسافر إليه من الباليا والفتن      
ى  ًا أو مبتل ب .. مريض ك أن تكس ا رأي فم

رهم  ى  .. أج افروا إل يهم أن يس رح عل وتقت
د آخر      تستمتعون فيه باألنهار والبحار   .. بل

 .. من غير معصية .. واللعب واألنس .. 
الم       ذا الك نك ه مع م ه إذا س ك أن ال ش
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 ..سيقل حماسه إلى النصف .. باألسلوب الحسن 
 ..وقل له مثل ذلك .. اذهب إلى آخر 

 ..ثم قل للثالث مثله 
 ..دون أن يشعر آل منهم بحديثك لصاحبه 

تجد أنهم إذا اجتمعوا       وتشجَّع أحدهم واقترح .. ف
 ..وجد من يعاونه .. تغيير البلد 

و اآتش  ي   أو ل تمعون ف ومًا أن أوالدك يج فت ي
وينظرون إلى شريط فيديو خليع .. غرفة أحدهم    

أو .. فيها صور خليعة   ) بلوتوث   ( أو مقاطع    .. 
 ..نحو ذلك 

د يكون من المناسب أن تنصح آًال منهم على       فق
 ..لكيال تأخذهم العزة باإلثم .. حدة 

 ..هل لهذا شاهد من السيرة ؟ نعم 
ا اشتد الخالف بين       وبين قريش ρ رسول اهللا    لم

.. 
اجتمعت قريش وقاطعت النبي وجميع أقاربه من       

م   ي هاش م ال    .. بن ي هاش حيفة أن بن بت ص وآت
نهم      باع عليهم     .. ُيشترى م وال ُيزوَّجون  .. وال ُي

 ..وال ُيتزوَّج منهم .. 
ي   بس النب ر ذي     εوُح ي واٍد غي حابه ف ع أص  م

 ..زرع 
آلوا الشجر  واشتدت الكربة على الصحابة حتى أ      

 .. 
فسمع صوتًا تحته .. بل مضى أحدهم يومًا ليبول    

ر    ..  د بعي ن جل ة م إذا قطع ر ف ذها .. فنظ .. فأخ
وخلطها .. ثم فّتـَتـتها   .. وغسلها وشواها بالنار      

 !!وجعل يتموَّن بها ثالثة أيام .. بالماء 
ال  ب  εفق ي طال ه أب ومًا لعم ًا – ي ان محبوس  وآ

  :-معهم في الشعب 
م ا ع حيفة  ي ى ص ة عل لط اَألَرض د س  إن اهللا ق
فلم تدع فيها اسمًا هو هللا إال أثبتته فيها .. قريش 

 .. ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان .. 
م   ت صحيفة قريشس فل ة األرضة أآل أي إن داب

 !!باسمك اللهم : يبق منها إال عبارة 
و طالب وقال         أربك أخبرك بهذا ؟ قال    : فعجب أب

 ..نعم : 
ال د    : ق يك أح دخل عل ا ي واهللا م ر  .. ف ى أخب حت

 .. قريشًا بذلك 

 : ثم خرج إلى قريش فقال 
ا معشر قريش        إن ابن أخي قد أخبرني  .. ي

 ..بكذا وآذا 
 .. فهلمَّ صحيفتكم 

نا    ن قطيعت تهوا ع ال فان ا ق ت آم إن آان ف
 ..وانزلوا عنها 

ًا  ان آاذب ي  .. وإن آ ن أخ يكم اب ت إل دفع
 ..فافعلوا به ما شئتم 

فتعاقدوا على ذلك .. قد رضينا : فقال القوم 
.. 

  .. ρثم نظروا فإذا هي آما قال رسول اهللا    
 .. فزادهم ذلك شرًا 

.. وظل بنو هاشم وبنو المطلب في واديهم        
 ..حتى آادوا أن يهلكوا 

 ..وآان من آفار قريش رجال رحماء 
نهم    وآان ذا شرف   .. هشام بن عمرو       : م

 ..في قومه 
ان يأت    ه طعامًا        فك د حمل ر ق وبنو .. ي بالبعي

 ..هاشم وبنو المطلب في الشعب ليًال 
م الشعب             ه ف غ ب ع خطامه   .. حتى إذا بل خل

من رأسه ثم ضرب على جنبه فدخل الشعب 
 ..عليهم 

أنه ال طاقة له    .. ومضت اليام ورأى هشام     
 ..وهم آثير .. بإطعامهم آل ليلة 

رر أن يسعى لنقض الصحيفة الظالمة      ..فق
ولكن أنى له ذلك وقريش قد أجمعت عليها    

.. 
 ..فاتبع أسلوب تفكيك الحزمة 

وآانت أمه .. مشى إلى زهير بن أبي أمية     
 ..عاتكة بنت عبد المطلب 

ال  ام      : فق ل الطع يت أن تأآ ر أرض ا زهي ي
اء    نكح النس ياب وت بس الث والك .. وتل وأخ

.. حيث علمت ؟ ال يباع لهم وال يبتاع منهم 
 !حون وال ُينكُح إليهم ؟وال ُيَنكَّ

ي      وال أب وا أخ و آان اهللا ل ف ب ي أحل ا إن أم
م بن هشام    وآان ..  يعني أبا جهل -.. الحك

ين وتعصبًا للمقاطعة          أشدهم عداوة للمؤمن
 ..  ما ترآهم على هذا الحال –.. 
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 فماذا أصنع  ؟ .. ويحك يا هشام : قال 
ان معي رجل آخر            و آ ا رجل واحد واهللا ل ا أن إنم

 .. في نقضها لقمت
 .. قد وجدت رجًال : قال 
 من هو ؟ : قال 
 .. أنا : قال 

 .. أبغنا ثالثًا : قال زهير 
 ..فاآتم عني : قال هشام 

م بن عدي           ذهب إلى المطع وآان رجًال عاقًال .. ف
أرضيت أن يهلك بطنان    .. يا مطعم   :  فقال له   .. 

بد مناف     ك   .. من بني ع .. وأنت شاهد على ذل
 ! يش فيه ؟موافق لقر

 .. ويحك فماذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد : قال 
 .. وجدت لك ثانيًا : قال 
 .. أنا : من ؟ قال : قال 
 . أبغنا ثالثًا : قال 
 من هو ؟ : قال .. قد فعلت : قال 
 .. زهير بن أبي أمية : قال 
 ..أبغنا رابعًا : قال 
 .. فاآتم عني : قال 

ذهب إلى أبي البختري بن هش        فقال له ما .. ام ف
 ..قال لصاحبيه 
وهل تجد أحدا يعين على   : وقال  .. فتحمس لذلك   

 هذا ؟ 
 .. نعم : قال 
 من هو ؟ : قال 
ال    ر بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا       : ق زهي
 ..معك 
 .. أبغنا خامسًا : قال 

ذهب هشام إلى زمعة بن األسود     فكلمه وذآر .. ف
 ..له قرابتهم وحقهم 

 وهل على هذا األمر الذي تدعوني إليه      :فقال له   
 من أحد ؟ 

 .. فالن وفالن .. نعم : قال 
رأي            ذا ال يعًا على ه وا جم وعدوا عند   .. فاتفق وت

ون " م الحج ة  " حط ى مك يًال بأعل تمعوا .. ل فاج
 ..هنالك 

ي       يام ف ى الق دوا عل رهم وتعاق وا أم وأجمع

 ..الصحيفة حتى ينقضوها 
ر   ال زهي و : وق دؤآم فأآ ا أب ن أن ن أول م

 ..ثم تقموا أنتم فتتكلمون .. يتكلم 
ول   هم ح ى مجالس دوا إل بحوا غ ا أص فلم

 ..حيث يجتمع الناس ويتبايعون .. الكعبة 
 ..وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة 

يت سبعًا        بل على الناس      .. فطاف بالب م أق ث
 : وصرخ 

ام    ل الطع ة أنأآ ل مك اااا أه بس ..ي ؟ ونل
ياب    ال يباع لهم   !! لكي  ؟ وبنو هاشم ه   ..الث

نهم  تاع م ى تشق .. وال يب د حت واهللا ال أقع
 .. هذه الصحيفة القاطعة الظالمة 

ل    و جه رخ أب ع   ..فص س م ي مجل ان ف وآ
 .. واهللا ال تشق .. آذبت : قال .. أصحابه 

رخ    ود وص ن األس ة ب ام زمع ت  : فق ل أن ب
ا رضينا آتابتها حين آتبت     .. واهللا أآذب     م

 .. 
و     يه أب تفت إل يه    فال رد عل ففاجأه ..  جهل لي

ول    ًا يق رى قائم ة : البخت دق زمع ال .. ص
 .. نرضى ما آتب فيها وال نقر به 
 .. فالتفت أبو جهل إلى البخنري 

رخ     دى يص ن ع المطعم ب إذا ب دقتما : ف ص
ك     ر ذل ال غي ن ق ذب م ى اهللا  .. وآ رأ إل نب

 .. منها ومما آتب فيها 
 .. وقام هشام بن عمرو وقال مثل قولهم 

ل  و جه ر أب ال  .. فتحي م ق ية ث : وسكت هن
ذا أمر ُقِضي بليل      تشوور فيه بغير هذا .. ه

 .. المكان 
بة    ى الكع دي إل ن ع م ب ق المطع م انطل .. ث

وجه إلى الصحفية ليشقها      فوجد دابة .. وت
 .. إال باسمك اللهم .. األرضة قد أآلتها 

 
 ..آن ذآيًا 

.. الطبيب الحاذق يتلمس أوًال بأصابعه 
تار الموضع المناسب قبل غرز اإلبرة فيخ

 .. 
 

 !! جلد الذات  .45
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 ..من الذآريات 
ر   رة للب رجنا م ا خ د  .. أن و خال نا أب ان مع .. وآ

 ..صديق لنا نظره ضعيف جدًا 
نا نخدمه     القهوة .. التمر .. نقرب إليه الماء   .. آ

ردد  ..  و ي اعدآم  : وه د أن أس د أن .. ال ب أري
 ..ل آلفوني بأي عم.. أشتغل معكم 

 ..ونحن ننهاه عن ذلك 
وقطعناها ووضعناها في القدر    .. ذبحنا شاة معنا    

 ..ولم نشعل النار بعد .. تمهيدًا لطبخها .. 
 ..وترتيب األغراض .. وانشغلنا بنصب الخيمة 

د   ي خال ي أب هامة ف رآت الش م  –تح تها ل ا لي  وي
در         -تفعل    وجه إلى الق ام وت رأى اللحم  ..  فق .. ف

أدرك أن أول ش      يء سنفعله هو أن نصب الماء      ف
توجه إلى األغراض في السيارة      .. على اللحم      ف

راض   ..  تلمس األغ ل ي رباء  .. وجع ولد آه .. م
أربع مطارات بالستيك فيها    .. مصابيح  .. أسالك  

 ..وأغراض أخرى .. وبنزين .. ماء 
وأقبل بها مبتهجًا إلى .. فالتقط أقرب مطارة إليه   

  ..وأفرغ نصفها فيه.. القدر 
 .. أبو خالد .. ال .. ال .. فصرخ به .. لمحه أحدنا 
 .. خلوني .. خلوني أشتغل : وهو يردد 

وغرقنا في الضحك   .. فسحبنا المطارة منه فورًا      
 .. الذي يغالبه البكاء 

زين     ارة البن ا مط فنا أنه نا اآتش ت .. ألن وليس
 ..!!مطارة الماء 

 .. وتغدينا على خبز وشاي 
 .. بل آانت من أمتع الرحالت .. لم تفسد الرحلة 

 .. ولماذا نعذب أنفسنا بأمر قد انتهى 
 :وأذآر أيضًا 

ثانوية خرجت مع بعض الزمالء           ا آنت في ال لم
 ..  تعطلت بطارية إحدى السيارات .. في رحلة 

ا لنوصل    ا أمامه رى وأوقفاناه يارة أخ نا بس أقبل
 ..ببطاريتها البطارية المتعطلة 

ي    ف ب ارق ووق بل ط يارتين أق بك .. ن الس وش
ة السيارة األولى          ثم شبكها  .. األسالك في بطاري

.. ثم أشار ألحد الشباب .. في البطارية المتعطلة 
 .. شغل السيارة 
على ) القير ( وآان ناقل الحرآة .. رآب صاحبنا 

د  م واح ى .. رق يارة حت غل الس ا إن ش فم
ي     كت رآبت ام وص ى األم يارة إل زت الس قف

ووقع على .. ي السيارتين طارق بين صدام
 ..األرض مصابًا 

ردد     يارة ي ي الس احبنا ف رة  : وص غل م أش
 !!ثانية ؟

يارتين   دنا الس ى  .. أبع ارق عل اعدنا ط وس
ي  يه  .. المش ن رآبت تألم م رج وي ان يع آ

 ..بشدة 
ه بصراخ أو   زد ألم م ي ه ل ي أن نه أعجبن لك

ّب  يخ .. س ر  .. أو توب م وأظه ل ابتس ب
 .. الرضى 

دة   ا فائ ى   وم د انته ر ق راخ ؟ واألم .. الص
 ..وصاحبنا أدرك خطأه 

فاعمل بهذه .. إذا أردت أن تستمتع بحياتك   
 :القاعدة 

 ..ال تهتم بصغائر األمور 
 .. ونجلدها .. نحن أحيانًا نعذب أنفسنا 

 .. واأللم ال يحل المشكلة .. ونضيق ونتألم 
ل عرس    ت إلى حف ك دخل د .. افرض أن وق

نًا   وبًا حس وق رأسك  . .لبست ث ووضعت ف
اًال   رة وعق ن   .. غت ل م رت أجم ى ص حت

 !!العريس 
وفجأة .. وبدأت تصافح الناس واحدًا واحدًا 

ك    ن ورائ ل م بل طف رف  .. أق ق بط وتعل
رتك    وسحبها فسقطت الغترة والعقال     .. غت

 ..وصار شكلك مضحكًا .. والطاقية .. 
 آيف تتصرف؟

تعامل مع هذه المشكلة بأسلوب            نا ي ر م آثي
 ..ليس حًال لها هو 

.. يسب .. يصرخ .. يرآض وراء الصغير     
 .. يلعن 

يجة  ل  : والنت ريده الطف ان ي ا آ ه حقق م أن
باه  ذب انت ن ج جة .. م حك .. وض وأض

 .. الناس عليه 
وثًا      ار بلوت هم وص وره بعض ا ص وربم

 ..!!يتناقلونه 
نا   ت ه يقة –أن ا  – حق ل إنم ذب الطف  ال تع
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 .. تعذب نفسك 
 ..أو افرض أنك 

 .. ربما لم تسدد قيمته بعد .. لبست ثوبًا جديدًا 
 .. وذهبت إلى شرآة لتقدم على وظيفة 

.. مررت بأحد األبواب آان مدهونًا بالطالء للتّو          
 ..وبجانبه لوحة تحذيرية لم تنتبه لها 

ثوبك     الء ب ف الط حت نص أة مس ق .. وفج وطف
 .. عامل الطالء يصرخ بك سابًا غضبابًا 

 ذه المشكلة ؟آيف تتعامل مع ه
ا       تعامل معه ًا ن يان أيض ن األح ر م ي آثي ن ف نح

 .. بأسلوب ليس حًال لها 
ِلَم لم تضع لوحة واضحة .. نسبُّ العامل .. نثور  

ب   ..  يك بغض رد عل يجة أن   .. في ون النت د تك وق
الء       ت بط ا تلطخ ر مم راب األرض أآث تلطخ بت ت

 !!الباب 
دري أنت اآلن ماذا تفعل ؟      .. على رسلك       إنك! ت
 ..تجلد ذاتك .. تعذب نفسك 

زينت وذهبت خاطبًا           و ت ل مثل ذلك ل فمرت .. وق
ورشت عليك .. بك سيارة وأنت خارج من البيت    

اء آان مجتمعًا على األرض          هل ستعذب  .. من م
وهي .. نفسك فتصرخ وتزعق بالسيارة ورآابها     

 ..قد ولَّتك ظهرها 
 .. وآذلك 

ستنا في حياتنا ال داعي لنتذآر دائمًا اآلالم التي م  
.. 

 ..  مرت به لحظات حزينة في حياته εمحمد 
ومًا مع زوجه الحنون عائشة          .. τحتى جلس ي

 :فسألته .. في لحظة ساآنة 
 ؟شد عليك من يوم أحد أهل أتى عليك يوم 

  ..εمرَّت تلك المعرآة في ذاآرة النبي 
يوم ُقتل عمه حمزة  .. ما أقسى ذلك اليوم     .. آآآه  

 .. الناس إليه وهو من أحب
وم وقف ينظر إلى عمه وقرة عينه         وقد ُجدع .. ي

ه  اه  .. أنف ت أذن نه  .. وقطع قَّ بط زِّق .. وُش وُم
 ..جسده 

وم آسرت أسنانه      وسالت .. وُجرح وجهه  .. εي
 ..منه الدماء 

 ..يوم قتل أصحابه بين يديه 

وقد نقص سبعون ..  إلى المدينة εيوم عاد 
حابه   ن أص ا .. م رأى النس ل ف ء األرام

ى   ال اليتام بابهم  .. واألطف ن أح ثون ع يبح
 ..وآبائهم 

 ..آان ذلك اليوم قاسيًا .. فعًال 
  :εفقال .. آانت عائشة تنتظر الجواب 

 ..ما لقيت من قومك آان أشد منه 
 .. إذ عرضت نفسي .. يوم العقبة 

.. ثم ذآر لها قصة استنصاره بأهل الطائف 
ه   بهم ل فهائهم .. وتكذي ي س ه ورم  ل

  ..)63(.. بالحجارة حتى أدموا قدميه 
 .. εومع وجود هذه اآلالم في تاريخ حياته    

يه    نغص عل ا أن ت مح له ان ال يس ه آ إال أن
 ..استمتاعه بالحياة 

يها    تفات إل تحق االل ت  .. ال تس د مض وق
 .. آالمها وبقيت حسناتها 

 ..إذن ال تقتل نفسك بالهّم 
 ..وآذلك ال تقتل الناس بالهم واللوم 

اآل      ض المش ع بع تعامل م يانًا ن ن أح نح
 ..بأساليب هي في الحقيقة ليست حًال لها 

 .. آان األحنف بن قيس سيد بني تميم 
وة جسد  ومه بق اد ق م يكن س رة .. ل وال آث

 ..وال ارتفاع نسب .. مال 
 ..وإنما سادهم بالحلم والعقل 

 ..حقد عليه قوم 
 : فأقبلوا إلى سفيه من سفهائهم وقالوا له 

هذه ألف درهم على أن تذهب إلى سيد بني          
يم  يس  .. تم ن ق نف ب ى  .. األح تلطمه عل ف

 ..وجهه 
فيه   ى الس ع    .. مض الس م نف ج إذا األح ف

ال   ة    .. رج ل رزان يًا بك م  .. محتب د ض ق
 .. وجعل يحدث قومه .. رآبتيه إلى صدره 

نه        ا   .. اقترب السفيه م ا   .. ودن فلما .. ودن
دَّ األحنف   .. وقف عنده    ًا   م يه رأسه ظان إل

 ..أنه سيسّر إليه بشيء 
ده ويلطم األحنف على        رفع ي إذا بالسفيه ي ف

                                                
        . تقدمت القصة آاملة ص  ( 63 )  
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 !!وجهه لطمة آادت تمزق خده 
وقال بكل .. ولم يحّل حبوته .. نظر األحنف إليه    

 : هدوووء 
 !!لماذا لطمتني ؟

ال    وم أعطوني ألف درهم على أن ألطم سيد  : ق ق
 ..بني تميم 

 ..ا صنعت شيئًا م.. آآآه .. فقال األحنف 
 ..!لست سيد بني تميم 

 ..فأين سيد بني تميم !! عجبًا : قال 
ال  ده    : ق الس وح رجل الج رى ذاك ال ل ت .. ه

 وسيفه بجانبه ؟
امتأل .. وأشار إلى رجل اسمه حارثة بن قدامة            

لو ُقسِّم غضبه على أمٍة لكفاهم   .. غضبًا وغيظًا     
 .. 

 ..الجالس هناك .. نعم أراه : قال 
فذاك سيد بني تميم .. فاذهب والطمه لطمة  : قال
.. 

يه  رجل إل ة : مضى ال ن حارث رب م إذا .. واقت ف
 .. عينا حارثة تلتمع شررًا 

يه    فيه عل ف الس ى   .. وق ه عل ده ولطم ع ي ورف
ه  تقط  .. وجه ى ال ده حت ارق خ ده تف ادت ي ا آ فم

 ..!!وقطع يده .. حارثة سيفه 
يل      ديمًا ق ز هو الذي يضحك في     : وق  النهاية  الفائ

!! 
 

 ..قناعة 
.. التعامل مع المشكلة بأساليب ليست حًال لها 

 !!وال يحل المشكلة .. يعذبك 
 

 ..مشاآل ليس لها حل  .46
 .. آم ترى من الناس غاضبًا وهو يقود سيارته 

ودها      ى مق يديه عل رب ب ا ض .. وردد .. وربم
 ..زحمة .. أوووه دائمًا زحمة 

ريق   ي الط راه يمشي ف د ت تمل أن وال.. أو ق  يح
: ويردد .. بل متضايق أشد الضيق  .. يكلمه أحد   

 ..!!أوووف حررر شديييد 
د    تب واح ي مك ه ف يًال ل نت زم ا آ ى .. وربم تبتل

رؤيته آل يوم      ياخي .. " ويشغلك آلما جلس .. ب

ر      أوووه إلى متى ما يزيدون    .. العمل آثييي
نا  ًا   " .. رواتب دخل عابس رج  .. وي ويخ
 ..ساخطًا 
ا أآ ه   وربم ن آالم بدن كي م ر التش أو .. ث

 .. إعاقة ولده 
ال بد أن نقتنع جميعًا أننا تواجهنا في حياتنا 

ا حل   يس له اآل ل تعامل  .. مش د أن ن ال ب ف
 ..معها بأريحية 

 ***  السماء آئيبة وتجهما : قال 
 !ابتسم ، يكفي التجهم في السما: قلت 
 ***  ابتسم : فقلت له ! الصبا ولى : قال 

 ع األسف الصبا المتصرمالن يرج
 ***  التي آانت سمائي في الهوى : قال 

 صارت لنفسي في الغرام جهنما
 *** خانت عهودي بعدما ملكتها 
 قلبي فكيف أطيق أن أتبسما

 *** ابتسم واطرب فلو قارنتها : قلت 
 قضيت عمرك آله متألما

 ***  العدى حولي علت صيحاتهم : قال 
 في الحمىَأُأَسرُّ واألعداء حولي 

 ***  ابتسم ، لم يطلبوك بذمهم : قلت 
 !لو لم تكن منهم أجلَّ وأعظما

 ***  الليالي جرعتني علقمًا : قال 
 ابتسم ولئن جرعت العلقما: قلت 

 *** فلعل غيرك إن رآك ُمَرنِّـمًا 
 طرح الكآبة خلفه وترنما
 *** أتراك تغنم بالترنم درهمًا 

 أم أنت تخسر بالبشاشة مغنمًا
 ***  ضحك فإن الشهب تضحك والدجى فا

 ..) 64(متالطم ولذا نحب األنجما 
 ..نعم استمتع بحياتك 

به أن تكون ظروفك مؤثرة على سلوآك          انت
 .. زمالئك .. أوالدك .. في عملك .. 

تعذبوا بأمور ليس هم طرفًا           بهم أن ي ا ذن فم
 وال يملكون حلها ؟.. فيها 

م إذا رأوك  روك  .. ال تجعله روا ذآ . أو ذآ
                                                

 أبيات إليليا أبو ماضي من ديوانه ص ( 64 )  
656 
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 .. معك الهم والحزن 
ذا نهى      ياحة على الميت    εل والصراخ ..  عن الن

 .. و .. وحلق الشعر .. وشق الجيب .. 
 لماذا ؟ 

يت     يل الم ون بتغس وت يك ع الم تعامل م ألن ال
 ..والدعاء له .. وتكفينه والصالة عليه ودفنه 

ويل فال ينفع شيئًا        ا الصراخ والع سوى أنه .. أم
 .. إلى أحزان يقلب متعة الحياة 

ه    احب ل ع ص ليمان م ن س ى ب ى المعاف .. مش
ال        ًا وق يه صاحبه عابس تفت إل ما أشد البرد : فال

 اليوم ؟ 
 أستدفأت اآلن ؟: فقال المعافى 

 ..ال : قال 
ال    و سّبحت لكان        : ق ذم ؟ ل اذا استفدت من ال فم

 ..خيرًا لك 
 ..عش حياتك 

وال تدقق في صغائر .. ال تنقب عن المشكالت 
 ..وإنما استمتع بحياتك .. مور األ

 
 .. ال تقتل نفسك بالهم  .47

 ..آان أحد طالبي في الجامعة 
سالمات : ثم لقيته فسألته    .. غاب أسبوعًا آامًال    

 ؟..سعد .. 
 ..آنت مشغوًال قليًال .. ال شيء : قال 

 ..آان الحزن واضحًا عليه 
 ما الخبر ؟: قلت 
ال    دي مريضًا       : ق ان ول في الكبد عنده تليف   .. آ
دم  ..  ي ال ام تسمم ف بل أي أت .. وأصابه ق وتفاج

 ..أمس أن التسمم تسلل إلى الدماغ 
وأسأل .. اصبر .. ال حول وال قوة إال باهللا : قلت 

 ..اهللا أن يشفيه 
يء    يه بش ى اهللا عل أل اهللا أن .. وإن قض فأس

 ..يجعله شافعًا لك يوم القيامة 
 ..يرًا الولد ليس صغ.. شافع ؟ يا شيخ : قال 
 آم عمره ؟: قلت 
 ..سبع عشرة سنة : قال 
 ..ويبارك لك في إخوانه .. اهللا يشفيه : قلت 

ال        ا شيخ    : فخفض رأسه وق ليس له إخوان .. ي

وقد أصابه ما .. لم ُأْرزق بغير هذا الولد   .. 
 ..ترى 

ه  ت ل عد : قل ل اختصار .. س تل .. بك ال تق
 لنا لن يصيبنا إال ما آتب اهللا.. نفسك بالهم 

.. 
 ..ثم خففت عنه مصابه وذهبت 

الهم          تل نفسك ب م ال تق الهم ال يخفف  .. نع ف
 ..المصيبة 

رة    بل فت ي ق ر أن نة  .. أذآ ى المدي بت إل ذه
 ..النبوية 

ما رأيك أن نزور   : قال لي   .. التقيت بخالد    
 .. عبد اهللا : الدآتور 

 ما الخبر ؟.. لماذا : قلت 
 ..نعزيه : قال 
 !!نعزيه ؟: قلت 
ال    ذهب ولده الكبير بالعائلة آلها     .. نعم  : ق

نة مجاورة             .. لحضور حفل عرس في مدي
 ..وبقي هو في المدينة الرتباطه بالجامعة 

.. وفي أثناء عودتهم وقع لهم حادث مروع 
 !!أحدى عشر نفسًا .. فماتوا جميعًا  

اوز       د ج الحًا ق ًال ص تور رج ان الدآ آ
له .. ر بش.. لكنه على آل حال .. الخمسين 

 .. مشاعر وأحاسيس 
ب  دره قل ي ص يان .. ف نان تبك ه عي .. ول

 ..ونفس تفرح وتحزن 
زع   ر المف ى الخب يهم  .. تلق لى عل م .. ص ث

يديه    راب ب ي الت دهم ف ر  .. وس دى عش إح
 ..نفسًا 

يمر بألعاب  .. صار يطوف في بيته حيران        
رة    د مضى عليها أيام لم تحرك       .. متناث .. ق

ود وسارة اللت      .. ان آانتا تلعبان بها     ألن خل
 ..ماتتا 

ه    ى فراش أوي إل رتب  .. ي م ي ألن أم .. ل
 ..ماتت .. صالح 

ألن الذي .. لم تتحرك .. يمر بدراجة ياسر    
 .. مااات .. آان يقودها 

رى   ته الكب دخل غرف ابن ب .. ي رى حقائ ي
فوفة   ها مص ة  .. عرس ها مفروش ومالبس
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ريرها  ى س ت .. عل وانها .. مات رتب أل ي ت وه
 ..نسقها وت

 ..وثبت قلبه .. سبحان من صّبره 
ون    ان الضيوف يأت م قهوتهم  .. آ ه ال .. معه ألن

 ..أحد عنده يخدم أو ُيعين 
حسبت .. العجيب أنك إذا رأيت الرجل في العزاء    

 ..وأن المصاب غيره .. أنه أحد المعزين 
ردد  ان ي ون  .. آ يه راجع ا إل ا هللا وإن ا .. إن هللا م

ى     ا أعط ه م ذ ول ل     ..أخ نده بأج يء ع ل ش  وآ
 ..مسمى 

ذا هو قمة العقل          لمات .. فلو لم يفعل ذلك  .. وه
 ..همًا 

وإذا تأملت .. أعرف أحد الناس أراه دائمًا سعيد       
 :حاله وجدت 

 وظيفته متواضعة 
 ..إيجار .. بيته وضيق 

 ..سيارته قديمة 
 .. أوالده آثيرون 

 يعيش.. محبوبًا .. ومع ذلك آان  دائم االبتسامة 
 ..حياته 

 ..ال يقتل نفسه بالهم .. صحيح 
 ..فيمّلك الناس..وال تكثر التشكي

وق    د مع نده ول ريض  .. ع دي م ايق  .. ول ض
خالص فهمنا  .. يا أخي مسكين ولدي     .. صدري   

.. 
 ..راتبي قليل 

رأة مع زوجها      سيارتنا متهالكة  .. بيتنا قديم   : ام
 ..ثيابي ليست على الموضة .. 

 رك بالتأوه والحزنأفنيت يا مسكين عم
 وظللت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن
 إن لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن

 
 إضاءة

 لتسعد .. عش حياتك بما بين يدك من معطيات 
 

 ..ارض بما قسم اهللا لك  .48
اء عدد من       بلدان إللق د ال ة إلى أح آنت في رحل

 ..المحاضرات 

فى     ود مستش هورًا بوج بلد مش ك ال ان ذل آ
ية  آب راض العقل ر لألم ميه  ..ي ا يس أو آم

 " ..مستشفى المجانين"الناس 
د .. ألقيت محاضرتين صباحًا   وخرجت وق

 ..بقي على أذان الظهر ساعة 
ز      بد العزي ي ع ان مع رز    .. آ ن أب ل م رج

 ..الدعاة 
تفت إليه ونحن في السيارة    عبد : قلت .. ال

ز    ان أود أن أذهب إليه ما      .. العزي هناك مك
 ..وقت متسع دام في ال

ال  بد اهللا    : ق يخ ع احبك الش ن ؟ ص .. أي
افر  م   .. مس ه ول لت ب د اتص تور أحم والدآ

ريد أن نمر المكتبة التراثية    .. يجب    .. أو ت
 ..أو 

ت   ال : قل ل .. آ راض : ب فى األم مستش
 ..العقلية 

 .. المجانين : قلت !! المجانين : قال 
تريد أن تتأآد .. لماذا : فضحك وقال مازحًا 

 ..ن عقلك م
نعرف .. نعتبر .. ولكن نستفيد  .. ال  : قلت   

 ..نعمة اهللا علينا 
شعرت .. سكت عبد العزيز يفكر في حالهم        

ه حزين      ز عاطفيًا أآثر      .. أن ان عبد العزي آ
 ..من الالزم 

 .. أخذني بسيارته إلى هناك 
ارة     نا على مبنى آالمغ األشجار تحيط  ..أقبل

ب   ل جان ن آ ه م ة ظاه ..ب ت الكآب رة آان
 ..عليه

نا أحد األطباء       رحب بنا ثم أخذنا في     .. قابل
 ..جولة في المستشفى 

 :ثم قال .. أخذ الطبيب يحدثنا عن مآسيهم 
 .. وليس الخبر آالمعاينة 

رات   د المم ى أح نا إل ف ب معت .. دل س
 ..أصواتًا هنا وهناك 

ي     وزعة على جانب آانت غرف المرضى م
 ..الممر 

نا   رفة عن يمين ررنا بغ ا .. م رت داخله نظ
ة      رة فارغ رة أس ن عش ر م إذا أآث إال .. ف
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يديه   تفض ب يه رجل ين بطح عل د ان نها ق دًا م واح
 ..ورجليه 

 !!ما هذا : التفتُّ إلى الطبيب وسألته 
ال  نون  : ق ذا مج نوبات صرع  .. ه اب ب .. ويص

 .. تصيبه آل خمس أو ست ساعات 
اهللا          : قلت    وة إال ب منذ متى وهو .. ال حول وال ق
 هذا الحال ؟على 
آتمت عبرة في ..منذ أآثر من عشر سنوات :قال 

 ..ومضيت ساآتًا .. نفسي 
د خطوات مشيناها      مررنا على غرفة أخرى .. بع

وفي الباب فتحة يطل من خاللها .. بابها مغلق .. 
رفة   ن الغ ل م ر  .. رج ارات غي نا إش ير ل ويش

 ..مفهومة 
رفة   ل الغ ر داخ رق النظ ت أن أس إذا .. حاول ف

 ..انها وأرضها باللون البني جدر
 ..مجنون : قال !! ما هذا ؟: سألت الطبيب 

أدري أنه : فقلت .. شعرت أنه يسخر من سؤالي 
و آان عاقًال لما رأيناه هنا   .. مجنون    لكن ما .. ل
 قصته ؟

ال  دارًا  : فق رجل إذا رأى ج ذا ال بل  .. ه ار وأق ث
يده  رجله .. يضربه ب ارة يضربه ب يانًا .. وت وأح

 ..أسه بر
ابعه   ر أص يومًا تتكس ه   .. ف ر رجل ومًا تكس .. وي

ولم نستطع عالجه .. ويومًا .. ويومًا يشج رأسه 
رى  ..  ا ت رفة آم ي غ ناه ف درانها .. فحبس ج

.. فيضرب آما يشاء .. وأرضها مبطنة باإلسفنج 
 ..ومضى أمامنا ماشيًا .. ثم سكت الطبيب 

ز    بد العزي احبي ع ا وص ا أن ي .. أم نا واقف ن فظلل
 الحمد هللا الذي عافانا مما ابتالك به : نتمتم 

 ..ثم مضينا نسير بين غرف المرضى 
وإنما .. حتى مررنا على غرفة ليس فيها أسرة          

يها أآثر من ثالثين رجًال     آل واحد منهم على .. ف
.. وهذا يتلفت .. وهذا يغني .. هذا يؤذن   .. حال   

 ..وهذا يرقص 
د ُأجلسوا           ة ق نهم ثالث ..  على آراسي    وإذا من بي

ديهم وأرجلهم        وهم يتلفتون حولهم   .. وربطت أي
 ..ويحاولون التفلت فال يستطيعون .. 

يب   ألت الطب بت وس اذا  : تعج ؤالء ؟ ولم ا ه م

 ربطتموهم دون الباقين ؟
ال    هؤالء إذا رأوا شيئًا أمامهم اعتدوا   : فق
يه  نوافذ  .. عل رون ال يفات .. يكس .. والمك

 ..واألبواب 
ذلك نحن ن ال ل ذا الح ى ه ن .. ربطهم عل م

 ..الصباح إلى المساء 
منذ متى وهم على : قلت وأنا أدافع عبرتي    

 هذا الحال ؟
ال  نوات : ق نذ عشر س ذا م نذ .. ه ذا م وه
لم يمض له إال خمس .. وهذا جديد .. سبع 

 !!سنين 
وأنا أتفكر في حالهم   .. خرجت من غرفتهم    

 ..وأحمد اهللا الذي عافاني مما ابتالهم .. 
 أين باب الخروج من المستشفى ؟: سألته 

ال    يها عبرة   .. بقي غرفة واحدة     : ق لعل ف
 ..تعال .. جديدة 

رة            يدي إلى غرفة آبي تح الباب   .. وأخذ ب ف
 ..وجرني معه .. ودخل 

ي       ته ف ا رأي بيهًا بم رفة ش ي الغ ا ف ان م آ
ابقة  رفة س ن المرضى  .. غ وعة م .. مجم

 .. م ونائ.. راقص .. آل منهم على حال 
 عجبًا ماذا أرى ؟؟.. و .. و 

اشتعل رأسه  .. رجل جاوز عمره الخمسين     
يبًا  اء  .. ش ى األرض القرفص .. وجلس عل

د جمع جسمه بعضه على بعض          ينظر .. ق
 .. يتلفت بفزع .. إلينا بعينين زائغتين 

 ..آل هذا طبيعي 
بل .. لكن الشيء الغريب الذي جعلني أفزع 

 عاريًا تمامًا ليس هو أن الرجل آان.. أثور 
ورة       تر الع ا يس باس وال م ن الل يه م عل

 ..المغلظة 
ر وجهي     والتفت إلى  .. وامتقع لوني   .. تغي
 ..فلما رأى حمرة عيني .. الطبيب فورًا 

ي      ال ل سأشرح لك .. هدئ من غضبك      .. ق
 ..حاله 

ذا الرجل آلما ألبسناه ثوبًا عضه بأسنانه         ه
ه  ه  .. وقطع اول بلع ه .. وح د نلبس ي وق  ف

وآلها .. اليوم الواحد أآثر من عشرة ثياب        
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 ..على مثل هذا الحال 
تاًء     يفًا وش ذا ص رآناه هك وله  .. فت ذين ح وال

 ..مجانين ال يعقلون حاله 
ولم أستطع أن أتحمل    .. خرجت من هذه الغرفة        

ر  يب  .. أآث ت للطب باب  : قل ى ال ي عل .. دلن
 ..للخروج 

 ..بقي بعض األقسام : قال 
 .. ما رأيناه يكفي: قلت 

به          يب ومشيت بجان وجعل يمر في     .. مشى الطب
 .. ونحن ساآتان .. طريقه بغرف المرضى 

تفت إلّي وآأنه تذآر شيئًا نسيه          أة ال وقال .. وفج
: 

يخ   ا ش تجار    .. ي بار ال ن آ ل م نا رج ك .. ه يمل
ين   ئات المالي ه     .. م ى ب ية فأت وثة عقل ابه ل أص

 .. أوالده وألقوه هنا منذ سنتين 
وثالث .. نا رجل آخر آان مهندسًا في شرآة        وه 

 ..آان 
ز    د ع وا بع وام ذل ي بأق يب يحدثن .. ومضى الطب

 ..و .. وآخرين افتقروا بعد غنى 
 ..أخذت أمشي بين غرف المرضى متفكرًا 

 .. سبحان من قسم األرزاق بين عباده 
 .. ويمنع من يشاء .. يعطي من يشاء 

باً  بًا ونس اًال وحس رجل م رزق ال د ي بًا ق ..  ومنص
ل   نه العق ذ م نه يأخ ناس  .. لك ر ال ن أآث تجده م ف

اًال   دًا   .. م واهم جس ي   .. وأق جون ف نه مس لك
 .. مستشفى المجانين 

يعًا     بًا رف ر حس رزق آخ د ي رًا  .. وق اًال وفي .. وم
رًا     ًال آبي نه يسلب منه الصحة  .. وعق فتجده .. لك

دًا على سريره        .. عشرين أو ثالثين سنة     .. مقع
 ..!!نى عنه ماله وحسبه ما أغ

يه اهللا صحة وقوة وعقًال          ناس من يؤت .. ومن ال
ي      تعة ف ال أم راه يشتغل حم ال فت نعه الم نه يم لك
رف       ين الح نقل ب رًا يت دمًا فقي راه مع وق أو ت س

 ..المتواضعة ال يكاد يجد ما يسد به رمقه 
وربك يخلق .. ويحرمه .. ومن الناس من يؤتيه     

 ..ن لهم الخيرة ما آا.. ما يشاء ويختار 
يه    دايا اهللا إل رف ه ى أن يع ل مبتل ريًا بك ان ح فك

فإن حرمك المال فقد .. قبل أن يعد مصائبه عليه     

اك الصحة  نها .. أعط د .. وإن حرمك م فق
ل   اك العق ك  .. أعط إن فات اك  .. ف د أعط فق

هنيئًا لك أن تعيش عليه وتموت      .. اإلسالم   
 ..عليه 

وتك   ى ص يك اآلن بأعل لء ف ل بم : فق
 ..الحممممد هللا 

  .. ψوآذلك آان الصحابة الكرام 
ول اهللا  ث رس اص   .. ρبع ن الع رو ب  τعم

 .. في غزوة ذات السالسل .. جهة الشام 
  ..فلما صار إلى هناك رأى آثرة عدوه 

  .. يستمده ρفبعث إلى رسول اهللا 
يه      بعث إل أميرًا ..  أبا عبيدة بن الجراح     ρف
دد  ى م رون .. عل يه المهاج ون ف  ..األول

 ألبي عبيدة ρ وقال ..وفيهم أبو بكر وعمر  
 ..ال تختلفا : حين وجهه 

 .. فخرج أبو عبيدة 
رو    ه عم ال ل رو ق ى عم دم عل ى إذا ق : حت

  ..إنما جئت مددًا لي 
يدة  و عب ه أب ال ل ا  : فق ا أن ى م ن عل ال ولك

 ..عليه وأنت على ما أنت عليه 
هًال      نًا س ًال لي يدة رج و عب ان أب نًا  ه..وآ ي

 .. عليه أمر الدنيا 
 .. بل أنت مددي : فقال له عمرو 

يا عمرو إن رسول اهللا : فقال له أبو عبيدة 
ρ ..  قد قال لي : 

 ..وإنك إن عصيتني أطعتك .. ال تختلفا 
رو  ه عم ال ل يك : فق ر عل ي أمي ا .. فإن وإنم

 .. أنت مدد لي 
 .. فدونك : قال 

تقدم    س  فصلى بالناτعمرو بن العاص   .. ف
.. 

زوة      د الغ ان أول من وصل المدينة      .. وبع آ
  ..τعوف بن مالك .. 

  ..ρفمضى إلى رسول 
 .. أخبرني  .. ρقال له .. فلما رآه 

زوة   ن الغ ره ع ي   .. فأخب ين أب ان ب ا آ وم
 .. عبيدة وعمرو بن العاص 

 ..يرحم اهللا أبا عبيدة بن الجراح  : ρفقال 
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  ..τيرحم اهللا أبا عبيدة .. نعم 
  ..فكرة

قبل أن .. انظر للجوانب المشرقة من حياتك 
 ..لتكون أسعد .. تنظر للمظلمة 

 
 .. آن جبًال  .49

وة      ريق الدع ي ط لوآي ف ة س ي بداي يت .. ف دع
 ..إللقاء محاضرة في إحدى القرى 

ناك     وة ه ن الدع ئول ع تقبلني المس بت .. اس رآ
 .. آانت قديمة متهالكة .. سيارته 

 .. يث عهد بزواج أخبرني أنه حد.. تحدثت معه 
ريتهم   ي ق ور ف يَّ من غالء المه م اشتكى إل .. ث
م يستطع أن يشتري سيارة جديدة            ه ل .. حتى إن

 .. أو على األقل أحسن من سيارته 
 ..دعوت له بالتوفيق 

رة    يت المحاض ت وألق م دخل رها  .. ث ي آخ .. وف
يَّ األسئلة       رئت عل وآان من بينها سؤال عن     .. ق

 ..غالء المهور 
 !!جاءك يا مهنا ما تتمنا : ت به وقلت ففرح

ى   ره عل ور وتأثي م عن غالء المه ت أتكل وانطلق
 .. الشباب والفتيات 

 ما زوج بناته بأآثر من εثم ذآرت إن رسول اهللا 
يعني : ثم رفعت صوتي قائًال     .. خمسمائة درهم     

 !! ؟εبناتكم أحسن من بنات النبي 
 إيش: فصرخ رجل ُمسن من طرف الصف قائًال         

 فيهم بناتنا ؟
 !!يتكلم على بناتنا : فثار آخر وقال 

يه وقال           يًا على رآبت ثالث جاث أوووه : ونهض ال
 !!تتكلم على بناتنا ؟

يه             وآنت في أوائل   .. آنت في حال ال أحسد عل
 .. وحديث التخرج من الجامعة .. طريق الدعوة 

فة   نت ش بس بب م أن اآتًا ل يت س ى .. بق نظرت إل
م و  ا تكل مت األول لم ي   .. تبس م الثان ا تكل .. فلم

 ..وآذلك الثالث .. نظرت إليه أيضًا وتبسمت 
ان بعض الشباب في آخر المسجد يتضاحكون             آ

وفًا ينظرون     ..  وا وق وآأني بهم   .. وبعضهم قام
 !!وقف حمار الشيخ في العقبة : يقولون 

: ثم قام أحدهم وقال .. هدؤوا .. لما رأوا هدوئي 

 ..يخ يوضح قصده خلوا الش.. يا جماعة 
ه    .. فسكتوا    ه عمل ثم اعتذرت .. فشكرت ل

يهم     يت عل ناتهم   –وأثن  ووضحت - وعلى ب
 .. مرادي 

ناس          أنت في الحقيقة   .. عند تعاملك مع ال
يتك   نع شخص ولهم   .. تص ي عق ي ف وتبن
نك  ورات ع ها .. تص ى أساس نون عل يب

 ..واحترامهم لك .. أساليب تعاملهم معك 
.. بتة ال تقتلعها الرياح تأآد أن األشجار الثا

 ..وإنما النصر صبر ساعة .. مهما اشتدت 
ك  ا زاد عقل ك .. آلم ل جهل وإذا زاد .. ق

 ..قل غضبك .. قدرك 
ا  .. آالبحر ال يحرآه أي شيء   ا جبل م وي

 ..!تهزك ريح 
في مجلس .. بل إنك لو استثارك شخص ما 

أو محاضرة .. أو قناة فضائية .. أو بيت .. 
 .. عامة 

م تثر              ف م تغضب ول ًا ل .. إنك إذا بقيت هادئ
 ..مال الناس معك ضده 

آان أبو سفيان بن حرب مقبًال بقافلة تجارة 
فخرج إليهم المسلمون لقتالهم .. من الشام  

 .. 
ة    فيان بالقافل و س ر أب ى  .. فف ل إل وأرس

 .. قريش فخرجت بجيش عرمرم 
ين المسلمين وقريش        در ب رآة ب ووقعت مع

 ..لمون وانتصر المس.. 
تل من آفار قريش سبعون         وُأِسر منهم  .. ق

 ..سبعون 
ريش     يش ق ن ج ى م ن تبق ع م م .. رج وه

 .. وجوعى .. جرحى 
 .. ثم وصل أبو سفيان بقافلته إلى مكة 

فمشى عبد اهللا بن أبي ربيعة وعكرمة بن          
 ..أبي جهل وصفوان ابن أمية 

اؤهم    ن أصيب آب ريش مم ن ق ال م ي رج ف
 ..وم بدر وأبناؤهم وإخوانهم ي

ك     ي تل ه ف ت ل ن آان فيان وم ا س وا أب فكلم
 ..العير من قريش تجارة 

وا  ريش  : فقال ر ق ا معش د .. ي دًا ق إن محم
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تل خيارآم      رآم وق نونا بهذا المال على  .. وت فأعي
 .. ففعلوا .. حربه لعلنا ندرك منه ثأرًا 

يهم    ال اهللا ف د ق نفقون   : " وق روا ي ذين آف إن ال
ب   ن س دوا ع والهم ليص م  أم ينفقونها ث يل اهللا فس

يهم حسرة ثم يغلبون والذين آفروا إلى          تكون عل
 " . جهنم يحشرون 

ريش   رجت ق دها  .. فخ دها وحدي دها .. بح وج
 ..وأحابيشها 

ل         نانة وأه ي آ ن بن ا م ن تابعه ا م رج معه وخ
وخرجوا معهم بالنساء لئال يفر الرجال   .. تهامة   

 .. من القتال 
 ..نت عتبة فخرج أبو سفيان بزوجته هند ب

وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته أم حكيم بنت 
 ..الحارث 

وخرج الحارث بن هشام بفاطمة بنت الوليد بن            
 ..المغيرة 

ار   بل الكف وادي    .. فأق فير ال ى ش زلوا عل ى ن حت
 ..مقابل المدينة 

ا سمع بهم رسول اهللا          استشار أصحابه   .. ρفلم
 ما رأيكم ؟ .. 

 ..ا علينا نبقى في المدينة فإذا دخلوه
وا شهدوا بدرًا           م يكون ه ناس ل ال ل نخرج يا : فق

 " .. أحد"رسول اهللا إليهم نقاتلهم بـ 
ل   ا أصاب أه وا أن يصيبهم من الفضيلة م ورج

 ..بدر 
 ..  حتى لبس أداة الحرب ρفما زالوا برسول اهللا 

وا      م ندم وا   .. ث فالرأي .. يا رسول اهللا أقم   : وقال
 ..رأيك 

ال لهم      ا ين : فق بغي لنبي أن يضع أداته بعد ما   م
 ..لبسها حتى يحكم اهللا بينه وبين عدوه 

ا نزل أبو سفيان والمشرآون بأصل أحد فرح        فلم
دو     دوم الع درًا بق هدوا ب م يش ذين ل لمون ال المس

 .. عليهم 
 .. قد ساق اهللا علينا أمنيتنا : وقالوا 

 :  ألصحابه ρثم قال النبي 
وم م      "  نا على الق ن آثب ـ أي  من رجل يخرج ب

 ؟ " من قريب ـ من طريق ال يمر بنا عليهم 
ة بن الحارث اسمه أبو         ال رجل من بني حارث فق

 :خيثمة 
 .. أنا يا رسول اهللا 

ين   ة وب ي حارث ي أرض بن ه ف لك ب فس
 ..أموالهم ومزارعهم 

ال لرجل اسمه         ه في م مربع : حتى سلك ب
 ..ابن قيظي 

 ..وآان رجًال منافقًا ضرير البصر 
ا    ّس رسول اهللا        فلم ومن معه   .. ρسمع ِح

 ..من المسلمين 
ام يحثي في وجوههم التراب           : ويقول .. ق

إن آنت رسول اهللا فإني ال أحل لك أن تدخل 
 .. في حائطي 

يث حفنة من التراب في يده          م أخذ الخب .. ث
 : ثم قال 

ا    رك ي ا غي ي ال أصيب به م أن و أعل واهللا ل
 .. محمد لضربت بها وجهك 

 ..القوم فابتدره 
  : εفقال النبي 

تلوه    "  ذا األعمى    .. ال تق أعمى القلب  .. فه
 .. "  أعمى البصر .. 

ولم يلتفت إلى ذلك  .. ρومضى رسول اهللا    
 ..المنافق 

 .. نعم 
 لو آل آلب عوى ألقمته حجرًا

                        ألصبح الصخر مثقاًال   
 بدينار

 ..والقافلة تسييييير .. والكالب تنبح 
 ..قناعة 

لكنها تلعب .. الرياح ال تحرك الجبال 
 ..وتشكلها آما تشاء .. بالرمال 

 
 ..!!إنه يشرب خمرًا .. ال تلعنه  .50

ن   غ م ا بل الطهم مهم ذين نخ ناس ال ر ال أآث
ه ال يخلو من خير وإن آان      .. السوء    إال أن

 ..قليًال 
ر       تاح الخي ى مف ر عل تطعنا أن نعث و اس فل

 ..لكان حسنًا 
تهر ع  رمين   اش ض المج ان   .. ن بع ه آ أن
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والهم   رق أم ناس ويس يوت ال ى ب طو عل .. يس
نفق بعضها على ضعفاء وأيتام       أو يبني بها !! لي

 !!مساجد 
تامًا جوعى فتزني لتحصل ماًال          أو آالتي ترى أي

 .. تسد به جوعهم 
 **  بنى مسجدًا هللا من غير حله  

 فق                          فكان بحمد اهللا غير مو
 ! ** آمطعمة األيتام من آدِّ عرضها 

لك الويل ال تزني وال                          
 تتصدقي

ا     يطعن به كين ل ل س ن حام م م تعطفه .. وآ فاس
 ..وألقى سكينه عنه .. طفل أو امرأة فرق قلبه 

.. إذن عامل الناس جميعًا بما تعلم فيهم من خير     
 ..قبل أن تسيء الظن بهم 

غ من خلقه أنه آان يلتمس المعاذير بل .. εمحمد 
وآان إذا .. ويحسن الظن بالمذنبين  .. للمخطئين  

بل    ان ق وانب اإليم ى ج يه إل ر ف يًا ينظ ل عاص قاب
 .. جوانب الشهوة والعصيان 
يعاملهم آأنهم أوالده .. ما آان يسيء الظن بأحد 

 ..يحب لهم الخير آما يحبه لنفسه .. وإخوانه 
 قد ابتلي بشرب الخمر ε آان رجل في عهد النبي

 .. 
 ..  فأمر به فُجلد εفُأتَي به يومًا إلى رسول اهللا 

ام        م مرت أي فجيء به أخرى .. فشرب خمرًا  .. ث
 ..فجلد 

فجلد .. ثم جيء به قد شرب خمرًا   .. ومرت أيام   
 .. 

 :قال رجل من الصحابة .. فلما ولى خارجًا 
 !!ما أآثر ما يؤتى به .. لعنه اهللا 
تفت يه فال ه    .. ε إل ال ل ه فق ر وجه د تغي ال : وق
نه   ه يحب اهللا ورسوله      .. تلع ا علمت أن واهللا م ف

..)65(  
 

 ..فن 
.. قبل أن تبدأ في نزع شجرة الشر في اآلخرين 

 .. ابحث عن شجرة الخير واسقها 

                                                
   متفق عليه  ( 65 )  

 
إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون  .51

 !!.. 
هكذا آنت أقول .. ما دمت ُملزما فاستمتع 

فكان يشرب ..  بمرض السكر لشاب أصيب
 ..ويتأسف لحاله .. الشاي من غير سكر 

هل إذا تأسفت وحزنت أثناء : آنت أقول له 
هل تنقلب المرارة حالوة .. شربك الشاي 

.. 
 ..ال : قال 
 .. فاستمتع .. ما دمت ملزمًا : قلت 

 ..أعني لن تأتي الدنيا دائمًا على ما نحب 
  ..وهذا يقع في حياتنا آثيرًا 

مراتب .. مكيف ال يشتغل   .. سيارتك قديمة   
رها   .. ممزقة   يًا تغيي ا .. وال تستطيع حال م
 الحل ؟

فقبلت في آلية   .. تقدمت للدراسة بالجامعة    
رغب في الدراسة فيها       حاولت تعديل .. ال ت

م تستطع  ال فل فاضطررت لمواصلة .. الح
ة  الث   .. الدراس نتين وث ت س ا .. وأآمل فم
 الحل ؟

وقبلت في أخرى .. يفة فلم تقبل تقدمت لوظ
 فما الحل؟.. وبدأت دوامك فيها .. 

ما .. وتزوجت آخر .. خطبت فتاتًا فرفضت    
 الحل ؟

ئاب     و االآت ل ه ل الح ناس يجع ن ال ر م آثي
دائم  ه  .. ال ن واقع تأفف م رة .. وال وآث

رف       م يع ن ل رف وم ن ع ى م كي إل ! التش
ه      ًا فات يه رزق رد إل ذا ال ي ل  .. وه وال يعج

 ..  لم يكتب له برزق
 إذن ما الحل ؟

يفما     ه آ ع واقع يف م ذي يتك و ال ل فه العاق
مادام ال يستطيع التغيير إلى األحسن .. آان 

.. 
أحد أصدقائي آان يشرف على بناء مسجد         

.. 
نفقة    م ال اقت به د   .. فض ى أح توجهوا إل ف

 ..التجار لالستعانة به في إآمال البناء 
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باب      تح لهم ال يالً   .. ف وأعطاهم ..  جلس معهم قل
ر   ا تيس ل   .. م به وجع ن جي رج دواء م م أخ ث

 ..يتناوله 
 !!عسى ما شر .. سالمات : قال له أحدهم 

ال    منذ عشر سنين .. هذه حبوب منومة    .. ال  : ق
 ..ال أنام إال بها 

 ..وخرجوا .. دعوا له 
ند مخرج   ال طرق ع ريات وأعم ى حف روا عل فم

نة  ل ب .. المدي وار تعم ندها أن د وضع ع ولد وق م
 .. آهربائي قد مأل الدنيا ضجيجًا 

 ..ليس هذا هو الغريب 
د   ر ق ل فقي و عام ولد ه ارس الم ريب أن ح الغ

 .. ونااااام .. افترش قصاصات جرائد 
م    تعامل .. ال وقت فيها ِللهمِّ     .. عش حياتك    .. نع

 ..مع المعطيات التي بين يديك 
امهم  εخرج  لَّ طع زوة فق ي غ ع أصحابه ف ..  م

 .. وتعبوا 
 ..أن يجمعوا ما عندهم من طعام .. فأمرهم 

رش رداءه  رة   .. وف ي بالتم رجل يأت ار ال .. وص
وآلها تجتمع فوق .. وآسرة الخبز   .. والتمرتين   
 ..وهم مستمتعون .. ثم أآلوا .. هذا الرداء 

 
 ..لمحة 

 ..    ما آل ما يتمنى المرء يدرآه 
 تشتهي                         تجري الرياح بما ال

 السفن 
 

 !نختلف ونحن إخوان  .52
ُذآر أن الشافعي رحمه اهللا تناظر يومًا مع أحد 

 ..العلماء حول مسألة فقهية عويصة 
حتى علت أصواتهما   .. وطال الحوار     .. فاختلفا   

 .. 
 ..ولم يستطع أحدهما أن يقنع صاحبه 

 ..ووجد في نفسه .. وآأن الرجل تغير وغضب 
وجه  ى المجلس وت ا انته روج فلم تفت .. ا للخ ال

 : وأخذ بيده وقال .. الشافعي إلى صاحبه 
 ..!أال يصح أن نختلف ونبقى إخوانًا 
عند الخليفة .. وجلس بعض علماء الحديث يومًا    

.. 
 ..فتكلم رجل في المجلس بحديث 

نه   الم م تغرب الع ال .. فاس ذا  : وق ا ه م
ى !! الحديث  ذب عل ه ؟ تك ن جئت ب من أي

  ؟εرسول اهللا 
 ..ثابت .. بل هذا حديث :  الرجل فقال

ال العالم     .. هذا حديث لم نسمع به     .. ال  : ق
 ..ولم نحفظه 

 ..وآان في المجلس وزير عاقل 
تفت إلى العالم وقال بهدوء         .. يا شيخ : فال

 ؟ ..εهل حفظت جمييييع أحاديث النبي 
 ..ال : قال 
 فهل حفظت نصفها ؟: قال 
 ..ربما : قال 

ا الحديث من النصف الذي فاعتبر هذ: فقال 
 ..لم تحفظه 

 ..وانتهت المشكلة 
ن      بد اهللا ب ياض وع ن ع يل ب ان الفض آ

 ..المبارك صاحبين ال يفترقان 
 ..وآانا عالمين زاهدين 

تال     رج للق بارك فخ ن الم بد اهللا ب نَّ لع ع
 ..والرباط في الثغور 

وبقي الفضيل بن عياض في الحرم يصلي      
 ..ويتعبد 

يه ا        وم رق ف وأسبلت الدمعة .. لقلب وفي ي
.. 

آتب الفضيل إلى ابن المبارك آتابًا يدعوه          
رم      ي الح بد ف يء والتع ى المج يه إل .. ف

 ..واالشتغال بالذآر وقراءة القرآن 
 .. فلما قرأ ابن المبارك الكتاب 
 :أخذ رقعة وآتب إلى الفضيل 

  ***عابد الحرمين لو أبصرتنا يا
علمت أنك في                                ل
 العبادة تلعب

  ***من آان يخضب خده بدموعه 
فنحورنا بدمائنا                          
 تتخضب

 *** أو آان يتعب خيله في باطل 
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                         فخيولنا يوم الصبيحة تتعب
 *** ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 

 طيبرهج السنابك والغبار األ                      
 *** ولقد أتانا من مقال نبينا 

                         قول صحيح صادق ال 
 يكذب

 *** ال يستوي وغبار خيل اهللا في 
                          أنف امريء ودخان نار 

 تلهب
 ***  هذا آتاب اهللا ينطق بيننا

                          ليس الشهيد بميت ال يكذب
 :ثم قال 
فيصوم ما .. ن عباد من فتح اهللا في الصيام إن م

ره       نهم من فتح له في قراءة      .. ال يصومه غي وم
رآن  م   .. الق ب العل ي طل ه ف تح ل ن ف نهم م .. وم

تح في الجهاد           نهم من ف ومنهم من فتح له    .. وم
 ..في قيام الليل 

 ..وليس ما أنت عليه بأفضل مما أنا عليه 
 ..  عليه ليس بأفضل مما أنت.. وما أنا عليه 

 .. وآالنا على خير 
 .. وهكذا آان منهج الصحابة 

اجتمع الكفار وتألبوا لحرب المسلمين في المدينة 
م تشهد العرب مثله آثرة         ..  اؤوا في جيش ل وج

 ..وعتادًا 
ار أن     تطع الكف م يس ندقًا ل لمون خ ر المس فحف

 .. يتجاوزوه لدخول المدينة 
 .. فعسكر الكفار وراء الخندق 

ان ف    يلة بني قريظة   وآ نة قب وهم يهود .. ي المدي
 ..يتربصون بالمؤمنين 

دونهم      ار يم ى الكف بلوا إل ي   .. فأق ثون ف ويعي
 .. المدينة فسادًا ونهبًا 

د انشغل المسلمون عنهم بالرباط عند الخندق       وق
 .. 

يبة    ام عص ت األي ى   .. ومض ل اهللا عل ى أرس حت
ًا وجنودًا        ار ريح من عنده فتمزق جيشهم  .. الكف

ين     ..  بوا خائب يجرون أذيال هزيمتهم في    .. وانقل
 ..ظلمة الليل 

ا أصبح رسول اهللا       انصرف عن الخندق  .. ρفلم

 ..راجعًا إلى المدينة  
ى .. ووضع المسلمون السالح    وا إل ورجع

 ..بيوتهم 
ووضع السالح ..  بيته ρودخل رسول اهللا    

 ..واغتسل 
 .. جاءه جبريل .. فلما آانت الظهر 

 ..من خارج البيت  .. ρسول اهللا فنادى ر
 ..  فزعًا ρفقام رسول اهللا 

ه جبريل عليه السالم         ال ل أوقد وضعت : فق
 السالح يا رسول اهللا ؟ 

 .. نعم : قال 
ريل  ال جب الح  : ق ة الس ا وضعت المالئك م

د    ا رجعت اآلن إال من طلب القوم         .. بع وم
 .. طلبناهم حتى بلغنا حمراء األسد .. 

ر ريظة  إن اهللا يأم ي ق ى بن ير إل .. ك بالمس
 ..فإني عامد إليهم فمزلزل بهم 

 : مؤذنًا فأذن في الناس ρفأمر رسول اهللا 
يعًا   "  امعًا مط ان س ن آ لين  .. م ال يص ف

 " .. العصر إال في بني قريظة 
الحهم   ى س ناس إل ابق ال معوا .. فتس وس

 ..ومضوا إلى ديار بني قريظة .. وأطاعوا 
يهم وقت العصر       دخل عل وهم في الطريق ف

 .. 
ي   ي بن ال بعضهم ال نصلي العصر إال ف فق

 .. قريظة 
ال بعضهم     .. بل نصلي لم يرد منا ذلك  : وق

 ..يعني إنما أراد اإلسراع إليهم 
 ..فصلوا العصر وأآملوا مسيرهم 

رون  رها اآلخ ي .. وأخ لوا بن ى وص حت
 ..فصلوها .. قريظة 

ي    ك للنب ر ذل ن    ρفذآ دًا م نف واح م يع  فل
 ..     يقين الفر

ي   رهم النب ره اهللا  .. ρفحاص ى نص حت
 ..عليهم 

 
 ..وجهة نظر 

لكن الغاية أن ال .. ليست الغاية أن نتفق 
 ..نختلف 
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 ..إال زانه .. الرفق  .53

رًا عندما نعجب بشخص           يتكرر على ألسنتنا آثي
 :أن نصفه قائلين .. ما 

 ..فالن راآد .. فالن ثقيل .. فالن رزين 
ا مذم  نا  وإذا أردن ول  : ة شخص قل الن عج .. ف

 .. فالن خفّيف 
ما آان الرفق في شيء :  فيقول εأما رسول اهللا 

  )66(.. وما نزع من شيء إال شانه .. إال زانه 
 هل تستطيع تحريك طن الحديد بأصبع ؟

م  ة : نع رفق  .. إذا أحضرت رافع ته ب م ربط .. ث
 ..وأحكمت ربطه 

رآه بأصغر ح.. فإذا تعلق في الهواء .. ثم رفعته 
 ..أصابعك 

اتفق صديقان على أن يتقدما لرجل لخطبة ابنتيه        
 ..آانت إحداهما أآبر من األخرى .. 

ر  دهما لآلخ ال أح ذ الصغيرة : ق ا آخ ت .. أن وأن
 ..تأخذ الكبيرة 

رة  .. الاااا : فصاح صاحبه  ذ الكبي ت خ ل أن .. ب
 ..وأنا آخذ الصغيرة 

ال األول     وأنا .. ة أنت تأخذ الصغير    .. طيب   : فق
 ..آخذ التي أصغر منها 

 ..!!موافق : قال 
درك أن صاحبه ما غير قراره          م ي سوى أنه .. ول

 ..غير أسلوب الكالم برفق 
إذا أراد اهللا بأهل بيت خيرًا أدخل  : وفي الحديث     
رفق  يهم ال رًا .. عل يت ش .. وإذا أراد اهللا بأهل ب

  )67(.. نزع منهم الرفق 
يه    يق يحب    : وف ويعطي على  ..  الرفق   إن اهللا رف

نف  ى الع ا ال يعطي عل رفق م ا ال يعطي .. ال وم
  )68(.. على ما سواه 

رفيق    ين     .. ال .. محبوب عند الناس      .. الهين الل
 ..وتثق فيه .. تطمئن إليه النفوس 

وقدرة على .. خاصة إذا صاحب ذلك وزن للكالم     

                                                
  ( 66 )    
  رواه البخاري  ( 67 )  
  رواه البخاري  ( 68 )  

 ..التعامل الرائع 
ية اإلمام أبو       اء الحنف  من أشهر طالب علم

 ..يوسف القاضي 
 ..هو أشهر طالب أبي حنيفة 

رًا     ي صغره فقي و يوسف ف ان أب ان .. آ وآ
نعه من حضور درس أبي حنيفة       وه يم .. أب

 .. ويأمره بالذهاب للسوق لتكسب 
يه       يفة حريصًا عل و حن ان أب وإذا غاب .. آ

 ..عاتبه 
يفة     ي حن ى أب ومًا إل و يوسف ي تكى أب فاش

ه مع والده       حنيفة والد   فاستدعى أبو .. حال
ي يوسف وسأأله  ل : أب ولد آ م يكسب ال آ

 يوم ؟
 ..درهمان : قال 
ال    ا أعطيك الدرهمين      : ق ودعه يطلب  .. أن

 ..العلم 
 .. فالزم أبو يوسف شيخه سنين 

و يوسف سن الشباب  غ أب ا بل بغ .. فلم ون
 ..أصابه مرض أقعده .. على أقرانه 

يفة   و حن زاره أب ديدًا  .. ف رض ش ان الم وآ
ن  نه   متمك يفة حزن    .. ًا م و حن ا رآه أب .. فلم

 .. وخاف عليه الهالك 
ائًال   م نفسه ق و يكل ا : وخرج وه ا أب آآآه ي

لقد آنت أرجوك للناس من بعدي      .. يوسف  
!! 

ى     زينًا إل اه ح ر خط يفة يج و حن ومضى أب
 ..حلقته وطالبه 

ومان   ت ي ف   .. ومض و يوس في أب .. فش
يذهب لدرس شيخه           يابه ل واغتسل ولبس ث

.. 
 إلى أين تذهب ؟: سأله من حوله ف

 ..إلى درس الشيخ : قال 
وا  د    : قال ت ق م ؟ أن ب العل ى اآلن تطل إل

 أما بلغك ما قال فيك الشيخ ؟.. اآتفيت 
 !وما قال ؟: قال 

وا  ال  : قال د ق ن  : ق ناس م وك لل نت أرج آ
دي  ي    .. بع م أب ل عل لت آ د حص ك ق أي أن

يفة  ت  .. حن يوم جلس يخ ال ات الش و م فل
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 ..مكانه 
 ..فأعجب أبو يوسف بنفسه 

ة أبي ح       يفة في  ومضى إلى المسجد ورأى حلق ن
ية  ي .. ناح ي الناح س ف رى فجل دأ .. ة األخ وب

 ..يدرس ويفتي 
دة             ة الجدي يفة إلى الحلق و حن تفت أب : فسأل .. ال

 حلقة من هذه ؟
 ..هذا أبو يوسف : قالوا 
 !ُشفي من مرضه ؟: قال 

 ..نعم : قالوا 
 !إلى درسنا ؟فلم لم يأت : قال 

وا   ت   : قال ا قل وه بم ناس   .. حدث درس ال فجلس ي
 ..واستغنى عنك 

.. ففكر أبو حنيفة آيف يتعامل مع الموقف برفق   
 :وجعل يفكر ثم قال 

 !!يأبى أبو يوسف إال أن نقشِّر له العصا
 : ثم التفت إلى أحد طالبه الجالسين وقال 

الن   ا ف ناك     .. ي الس ه يخ الج ى الش ب إل .. اذه
ي ا يوسف يعن ه ..  أب ل ل ا شيخ : فق ندي .. ي ع

 ..مسألة 
فما جلس إال .. فسيفرح بك ويسألك عن مسألتك      

 !!ليسأل 
ه      .. رجل دفع ثوبًا له إلى خياط ليقصره        : فقل ل

ياط   ده الخ وبه جح ريد ث ام ي د أي اءه بع ا ج .. فلم
وبًا      نه ث ذ م ه أخ ر أن ى   .. وأنك رجل إل ذهب ال ف

بلوا واستخ        رجوا الثوب من   الشرطة فاشتكاه فأق
 ..الدآان 

ؤال  ير   : والس رة تقص ياط أج تحق الخ ل يس ه
 الثوب أم ال يستحق ؟

 ..أخطأت : فقل له .. يستحق : فإن أجابك وقال 
 ..أخطأت : فقل له .. ال يستحق : وإن قال 

كلة    ألة المش ذه المس ب به رح الطال ومضى .. ف
 .. مسألة .. يا شيخ : على أبي يوسف وقال 

 ألتك ؟ما مس: قال 
 .. رجل دفع ثوبًا إلى خياط : قال 

نعم يستحق : فأجاب أبو يوسف على الفور قائًال       
 ..ما دام أتم العمل .. األجرة 

 ..أخطأَت : فقال السائل 

ف    و يوس ب أب ألة   .. فعج ي المس ل ف وتأم
 ..ال يستحق األجرة .. ال : ثم قال .. أآثر 

 ..أخطأت : فقال السائل 
باهللا من : ثم سأله  .. فنظر أبو يوسف إليه     

 ..أرسلك 
يفة    ي حن ى أب ار إل ال .. فأش لني : وق أرس

 ..الشيخ 
ومضى حتى .. فقام أبو يوسف من مجلسه   

يا شيخ : وقف على حلقة أبي حنيفة وقال         
 ..مسألة .. 

 ..فلم يلتفت أبو حنيفة إليه 
يه     ى رآبت ى عل ى جث و يوسف حت بل أب فأق

ين يدي الشيخ      ا شيخ ي: وقال بكل أدب  .. ب
 ..مسألة .. 

 ما مسألتك ؟: قال 
 ..تعرفها : قال 
 مسألة الخياط والثوب ؟: قال 
 ..نعم : قال 
 ..ز ألست شيخًا .اذهب وأجب : قال 
 ..الشيخ أنت : قال 

يفة  و حن ال اب دار تقصير : فق ي مق ننظر ف
ثوب   ياط لل ى    .. الخ ره عل ان قص إن آ ف
رجل      فمعنى ذلك أنه قام بالعمل      .. مقاس ال

فيكون .. ثم بدا له أن يجحد الثوب .. مًال  آا
رجل   ل ال ل ألج ام بالعم يه .. ق تحق عل فيس

 ..األجرة 
فمعنى .. وإن آان قصره على مقاس نفسه     

ه     ل نفس ل ألج ام بالعم ه ق ك أن ال .. ذل ف
 ..يستحق على ذلك أجرة 

والزمه .. فقبل أبو يوسف رأس أبي حنيفة 
يفة         و حن م قعد أبو يوسف .. حتى مات أب  ث

 ..للناس من بعده 
 .. فلو استعمل الزوجان الرفق مع بعضهما 

 .. وآذلك األبوان 
 .. والمدرسون .. والمدراء 

رفق دائمًا       في سواقة السيارة   .. نستعمل ال
 ..في البيع والشراء .. في التدريس .. 

يانًا  تاج الشدة أح د يح رء ق ان الم .. وإن آ
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يحة وهذا هو الحكمة في النص.. حتى في النصح  
 ..وهي وضع األمور في مواضعها .. 

به   ان غض د آ ًا ρوق ب – دائم ي – إن غض  ف
 ..األمور الدينية 

ول اهللا    ب رس ا غض ط   εفم ه ق إال أن ..  لنفس
 ..تنتهك حرمة من محارم اهللا 

 .. يومًا رجًال من اليهود τقابل عمر بن الخطاب 
ه على آالم في التوراة      فأمره .. فأعجبه .. فأطلع

 ..ه فنسخه ل
ى        توراة إل ن ال حيفة م ذه الص ر به اء عم م ج ث

  .. εرسول اهللا 
 ..فقرأها عليه 

ي  ه εفالحظ النب ا مع ر معجب بم وأن ..  أن عم
إن ُفتح المجال له  .. التلقي عن الديانات السابقة     

رآن  ..  ك بالق تلط ذل ى  .. اخ ر عل بس األم والت
 ..الناس 

ك      ر ذل ل عم يف يفع خ  .. وآ تب  .. وينس .. ويك
  !!ε استئذان النبي دون

ب   ال  .. εفغض ن  : وق ا اب يها ي تهوآون ف أم
 ..أي شاّآون في شريعتي ! الخطاب ؟

تكم بها بيضاء نقية        د جئ يده لق ذي نفسي ب .. وال
فيخبروآم بحق فتكذبوا ..  ال تسألوهم عن شيء    

ه    باطل فتصدقوا به  .. ب والذي نفسي بيده .. أو ب
و أن موسى حيًا ما وسعه إال أن يت            )69(.. بعني ل

.. 
 ..واهللا يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح 

 يأتي عند الكعبة   εآان   .. εفي أوائل بعثة النبي     
هم    ي مجالس ريش ف لي .. وق تفت .. ويص وال يل

 ..إليهم 
 ..وهو صابر .. وآانوا يؤذونه بأنواع األذى 

 ..وفي يوم 
فذآروا رسول اهللا   .. اجتمع أشرافهم في الحجر        

ε  فقالوا: 
.. ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط 

ّف نا َهس ا  ..  أحالم تم آباءن نا  .. وش اب دين .. وع
نا   رق جماعت نا  .. وف ب آلهت نه  .. وس رنا م وص

                                                
   رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ( 69 )  

 ..على أمر عظيم 
 .. εطلع رسول اهللا إذ .. فبينما هم في ذلك 

 ..قبل يمشي حتى استلم الرآن أف
 .. بالبيت ثم مر بهم طائفًا

 ..عض القول فغمزوه بب
ه  ف ر وج ول اهللا تغي م   .. εرس رفق به .. ف

 ..مضى و.. وسكت عنهم 
 ..غمزوه بمثلها .. فلما مر بهم الثانية 

ًا   ف ه أيض ر وجه نهم  .. تغي كت ع .. فس
 .. في طوافه مضى و

 ..فغمزوه بمثلها .. فمر بهم الثالثة 
ثال هؤالء      ف  رفق ال يصلح مع أم رأى أن ال

 :قال فوقف عليهم و.. 
ريش    أت ر ق ا معش معون ي ذي  !! س ا وال أم

ذبح   تكم بال د جئ يده لق ي ب ف .. نفس ووق
 .. أمامهم 

تهديد      ذا ال وم ه مع الق ا س ذبح .. فلم .. ال
 ..وهو الصادق األمين 

وا  ل إال    .. انتفض ن رج نهم م ا م ى م حت
ع     ر وق ه طائ ى رأس ا عل ى أن .. وآأنم حت

دهم  ه  أش تلطف مع يه لي اروا .. عل وص
ون    فما .. ا القاسم راشدا انصرف أب   : يقول

 .. آنت جهوًال
 .. عنهم εفانصرف رسول اهللا 

 ..نعم 
 ** فللحلم موضع : حلم ، قل : إذا قيل 

م الفتى في غير                                وحل
 موضعه جهل

ي   يرة النب بع لس ان المتت ه ρوإن آ د أن  يج
 .. آان يغلب الرفق دائمًا 

به  بن   !! انت عف والج يس الض ا وإن.. ل م
 ..الرفق 

 :ومن مواقف الرفق 
ه بعد وقعة بدر بشهر        أراد أبو العاص  .. أن
ي    نت النب نب ب ى  εزوج زي لها إل  أن يرس

 ..المدينة عند أبيها 
ورجًال ..  زيد بن حارثة ρفبعث رسول اهللا   

 ..من األنصار 

Books-sea.com



 ـكـيـاِتـَح ِبـمـتـْعـَتاْس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  125

ال  نب       :فق ا زي ر بكم ى تم أجح حت بطن ي ونا ب آ
 .. فتصحباها فتأتياني بها 

 ..ما فخرجا مكانه
ز   اص بالتجه و الع رها أب ع  .. فأم ي جم بدأت ف ف

 .. متاعها 
زوجة .. لقيتها هند بنت عتبة .. فبينا هي تتجهز 

 ..أبي سفيان 
د    : فقالت    نة محم ا اب م يبلغني أنك تريدين   .. ي أل

 اللحوق بأبيك ؟ 
 .. ما أردت ذلك : قالت 

 .. أن أردت أن تفعلي .. أي ابنة عم : فقالت 
حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك فإن آان لك    

 ..أو بمال تتبلغين به إلى أبيك .. 
ي   طني من ال تض تك ف ندي حاج إن ع أي ال .. ف

 ..تخجلي 
 .. فإنه ال يدخل بين النساء ما بين الرجال 

.. واهللا ما أراها قالت ذلك إال لتفعل : قالت زينب 
 .. ولكني خفتها فأنكرت أن أآون أريد ذلك 

قّدم إليها أخو زوجها آنانة     .. زها  فلما أتمت جها  
 .. بن الربيع بعيرًا 

 ..فرآبته و أخذ قوسه و آنانته 
م خرج بها نهارًا يقود بها و هي في هودج لها     ث

.. 
.. و تحدث بذلك رجال من قريش .. فرآها الناس 

آيف تخرج إليه ابنته وقد فعل بنا ما فعل في بدر  
.. 

 .. طوى فخرجوا في طلبها حتى أدرآوها بذي 
ود        ن األس بار ب يها ه بق إل ن س ان أول م .. وآ

 ..فروعها بالرمح و هي في الهودج 
يل  زعت   : فق امًال فف ت ح ا آان رحت .. إنه وط
 ..ولدها 

 ..وعهم السالح .. وأقبل الكفار يتسابقون إليها 
 ..وهي ليس معها إال أخو زوجها آنانة 

 ..فلما رأى ذلك 
ى األرض   رك عل ت  .. وب ر آنان م نث ف  ث ه وص

 : ثم قال .. رماحه بين يديه 
و مني رجل إال وضعت فيه سهما      .. و اهللا ال يدن

 ..فتكرآر الناس عنه وتراجعوا .. وآان راميًا 

ال هو يقدر .. وأخذوا ينظرون إليه من بعيد 
ذهاب  ى ال ى .. عل رئون عل م يجت وال ه

 .. االقتراب منه 
ى   نب خرجت إل ا سفيان أن زي غ أب ى بل حت

 ..أبيها 
بل في جلة جمع من قريش          فلما رأى  .. فأق

بله   ز بن د تجه نانة ق د .. آ وم ق ورأى الق
 ..استوفزوا لقتاله 

 :صاح به وقال 
رجل       ا ال ا أيه آف عنا نبلك حتى نكلمك  .. ي

 .. 
بله  ى وقف  .. فكف ن فيان حت و س بل أب فأق

 : فقال .. عليه 
ب  م تص ك ل ى .. إن رأة عل رجت بالم خ

 ..رؤوس الناس عالنية 
و ما .. قد عرفت مصيبتنا ونكبتنا في بدر   و

د  ن محم نا م ل علي رافنا .. دخ تل أش .. ق
 ..ورمل نساءنا 

أنك .. ز وتسامعت القبائل .فإذا رآك الناس    
على رؤوس الناس .. خرجت بابنته عالنية 

 ..من بين أظهرنا 
وأن ذلك ضعف ..  أن ذلك عن ذل أصابنا         

 ..منا ووهن 
نا بحبسها من         أبيها من حاجة   ولعمري مال

 .. ومالنا من ثأر عليها .. 
رأة   ع بالم ن ارج دأت  .. ولك ى إذا ه حت

ا    .. األصوات   د رددناه ناس أن ق وتحدث ال
.. 

 .. وألحقها بأبيها .. فُسّلها سرًا 
ك  نانة ذل ا سمع آ ه .. فلم نع ب اد .. اقت وع

 ..بها 
 .. فأقامت ليالي في مكة 

ا ليلة    .. حتى إذا هدأت األصوات          خرج به
 ..فمشى بها .. من الليالي 

 ..حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه 
  ..ρفقدما بها ليًال على رسول اهللا 

 
 ..وحي 
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وما نزع من .. ما آان الرفق في شيء إال زانه 
 ..شيء إال شانه 

 
 ..والميت .. بين الحي  .54

ناس        يًال على ال ان ثق جيرانه .. على زمالئه  .. آ
 ..أوالده حتى على .. إخوانه .. 

 .. آان ثقيل الدم .. نعم 
ون          رارًا يقول ا سمعهم م ا أخي ما عندك  : طالم ي

 !!مشاعر 
 .. لم يكن يتفاعل معهم أبدًا 

رًا     رحًا مستبش ومًا ف ده ي اه ول ر  .. أت ّوح بدفت يل
" .. ممتاز " الواجب وقد وقع المدرس فيه آلمة 

تفت األب إليه        م يل عادي .. طيب : وإنما قال  .. ل
 !!اهللا لو أنك جايب شهادة الدآتوراه و.. 

 ..آان المنتظر غير ذلك 
الحظ .. آان خفيف الدم .. طالب عنده في الفصل 

درس  ل ال درس ( ثق تة  !!) والم وَّ بنك فلطف الج
ا    م تتحرك تعابير وجه المدرس وإنما        .. أطلقه فل

 !تستخف دمك ؟: قال 
 ..آنت أتمنى أن يكون تصرفه غير ذلك 

بقا ى ال ل إل يط .. لة دخ ل البس ه العام ال ل : فق
د هللا  ي    .. الحم ن أهل الة م ي رس م  .. جاءتن ل

 ..يتفاعل 
ًال      ره أص اذا أخب ه لم أل نفس ال س ارآه .. ه ليش

 ..فرحته 
ه       ه القهوة والشاي      .. زار أحد زمالئ .. فوضع ل

.. ثم دخل البيت وجاء بطفله األول حديث الوالده 
د لفه في مهاده       ه بجفون ولو استطاع أن يلف   .. ق

يه لفعل    ال    .. عين ه وق ين يدي ه ب م وقف ب ا : ث م
 رأيك في هذا البطل ؟

رود   يه بب ر إل ال .. فنظ اء اهللا  .. وق ا ش اهللا .. م
 ..ثم رفع فنجال الشاي ليشرب .. يخلي لك إياه 

ر          تفاعل أآث ان المنتظر أن ي يأخذ الغالم بين  .. آ
 .. وصحته .. يمدح جماله .. يقبله .. يديه 

 ) .. غبيًا ( بنا آان لكن صاح
تعامل مع الناس      قس األمور بأهميتها .. عندما ت

 .. ال عندك أنت .. عندهم 
ة  تاز"فكلم ن  "مم نده م ى ع ولدك أغل بة ل  بالنس

 ..شهادة الدآتوراه عند الدآتور 
ود عند صاحبك أغلى عنده من        ذا المول وه

يا    آلما رآه ودَّ أن يشق قلبه ويسكنه      .. الدن
يه   ال يس .. ف نك حبك لصاحبك أن  أف تحق م

 ..تشارآه ولو بعض شعوره 
ًا لشيء  ناس متحمس ون بعض ال يانًا يك أح

 ..معين 
ناس   ع ال تفاعلون م ذين ال ي د ال ذلك تج ل

 ..يشتكي أحدهم دائمًا 
بون  اذا أوالدي ال يح والف ( لم ي ) الس مع

نقول ..  ال   : ف تة ف ك النك ون ل م يحك ألنه
تفاعل    روون قصصهم في مدارسهم    .. ت  وي

 .. وآأنهم يكلمون جدارًا .. 
.. أنت تعرفها .. حتى ذآر لك شخص قصة 
 ..فال مانع من التفاعل معه 
ال عبد اهللا ابن المبارك          واهللا إن الرجل   : ق

بل أن    ن ق رفه م ا أع ديث وأن ي بالح ليحدثن
نه    معه م ه فأس ده أم رة  .. تل ي أول م وآأن

 .. أسمعه 
 ..ما أجمل هذه المهارة 

 ..دق قبيل معرآة الخن
ى     ندق حت ر الخ ي حف لمون ف ل المس عم

 ..أحكموه 
نهم رجل اسمه جعيل           ان من بي فغيره .. وآ

 .. إلى عمرو εالنبي 
 .. ويعملون .. فكان الصحابة يشتغلون 

 :ويرددون قائلين 
 ***سماه من بعد جعيل عمرًا 

                         وآان للبائس يومًا 
 ظهرًا

وا  وا إذا قال رو: فكان م .. ًا عم ال معه ق
 .. عمروًا  : ρرسول اهللا 
 ..ظهرًا : قال لهم .. ظهرًا : وإذا قالوا 

 .. ويشعرون أنه معهم .. فيتحمسون أآثر 
 ..واهللا لوال اهللا ما اهتدينا 

 .. ولما أقبل الليل عليهم اشتد البرد 
 .. واستمروا يحفرون 

  .. εفخرج عليهم رسول اهللا 
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 ..ضين مستبشرين فرآهم يحفرون بأيديهم را
 :  قالوا εفلما رأوا رسول اهللا 

على الجهاد ما *** نحن الذين بايعوا محمدًا 
 بقينا أبدا

 :فقال مجيبًا لهم 
اللهم إن العيش عيش اآلخرة ، فاغفر لألنصار 

 ..والمهاجرة 
 ..طوال األيام .. ويستمر تفاعله معهم 

 :وهم يرددون .. فسمعهم وقد عالهم الغبار 
لوال اهللا ما اهتدينا       وال تصدقنا وال واهللا 

 صلينا
 فأنزلن سكينة علينا        وثبت األقدام إن القينا
 إن األلى قد بغوا علينا        إذا أرادوا فتنة أبينا

ائًال             تفاعًال معهم ق رفع صوته م ان ي .. أبينا : فك
 .أبينا 

ان  ه   εوآ ل مع د تفاع ه أح حك ..  إذا مازح وض
 ..وتبسم 
يه عمر وهو  دخل   ائه  ρعل ى نس ..  غضبان عل

َيا : فقال عمر .. لما أآثرن عليه مطالبته بالنفقة 
وَل اهللاَِّ  َرْيٍش  .. َرُس َر ُق نَّا َمْعَش نا َوُآ ْو َرَأْيَت .. َل

 ..َنْغِلُب النَِّساَء 
رأُته نفقًة قام إليها فوجأ             َدنا ام نا إذا سألت أح فك

 .. عنقها 
َنا اْلَمِد ا َقِدْم اُؤُهْم َفَلمَّ ُبُهْم ِنَس ْوٌم َتْغِل َنَة ِإَذا َق .. ي

 ..فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم 
يُّ  َم النَِّب الم   .. ρَفَتَبسَّ ر الك م زاد عم ازداد .. ث ف

  .. ρتبسم النبي 
 ..وتقرأ في أحاديث أنه تبسم حتى بدت نواجذه 

ان    ناس ال يقدرون       εوآ واع من ال تعامل مع أن  ي
ي   تعامل الراق ه  .. ال تفاعلون مع ل .. وال ي ب

 ..ينغلقون ويتعجلون 
 .. ومع ذلك آان يصبر عليهم 

ان    ازًال بموضع يقال له     .. ρآ ومًا ن الجعرانة "ي
 ..بين مكة والمدينة " 

الل      ه ب  أعرابي يبدو أنه آان قد      ρفجاءه   .. ومع
ي  ب من النب م تتيسر εطل ا ول وعده به ة ف  حاج

 : قال ف.. وآان األعرابي مستعجًال .. بعد 
 أال تنجز لي ما وعدتني ؟.. يا محمد 

 ..أبشر :  متلطفًا εفقال له 
 ..!!وهل هناك آلمة أرق منها 
قد أآثرت علي   : فقال األعرابي بكل صالفة     

 !من أبشر 
ي   ب النب بارته  εفغض ن ع تم  ..  م نه آ لك

يظه  الل .. غ ى وب ي موس ى أب تفت إل وال
 : فقال .. وآانا جالسين بجانبه 

 ..  فاقبال أنتما رد البشرى
 ..فاستبشرا 

م دعا      بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه εث
 ..فيه ومجَّ فيه 

ال      م ق اشربا منه وأفرغا على وجوهكما    : ث
اء .. ونحورآما وأبشرا  ذا الم رآة ه أي بب

 .. 
 ..فأخذا القدح ففعال 
لمة   ت أم س نهم  τوآان ريبة م ة ..  ق جالس

وتها ا  .. وراء ستار   أرادت أن ال تف رآة  ف لب
.. أفضال ألمكما : فنادت من وراء الستر .. 

 ..أي أبقيا لها منه 
  ..)70(.. فأفضال لها منه طائفة 

.. أنيس المجلس .. إذن آان لطيف المعشر 
تحمًال  ل    .. م ن آ ًا م ية وخالف ل قض ال يعم

 ..شيء 
 ..  يومًا مع عائشة εجلس 

اء    ث نس ه بأحادي ذت تحدث و .. فأخ وه
 ..يتفاعل معها 

ي يل وه الم وتط ل الك ى ..  تفص و عل وه
 ..آثرة مشاغله يستمع ويتفاعل ويعلق 

 ..حتى قضت حديثها 
 –فحدثته أنه جلست إحدى عشرة امرأة 

 فتعاهدن وتعاقدن أن ال -في أيام الجاهلية 
 ..يكتمن من أخبار أزواجهن شيئًا 

فجعلن يتذاآرن أزواجهن بما فيهم وال 
 ! ! يكذبن 

 :قالت األولى 
 .. جمل غث على رأس جبل زوجي لحم

                                                
  ( 70 )    
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 ..ال سهل فيرتقى وال سمين فينتقل 
تشبه زوجها بالجبل الوعر الذي وضعوا فوقه ( 

فال يحرص أحد .. لحم جمل آبير غير جيد 
وهو ال .. للوصول إليه لصعوبة الوصول إليه 

وأنه .. لسوء خلقة : أي .. يستحق التعب ألجله 
ببه فهو مع أنه ليس عنده ما يتكبر بس.. يتكبر 

 ) ..بخيل فقير 
 :قالت الثانية 

 .. زوجي ال أبث خبره 
 .. إني أخاف أن ال أذره 

 ..إن أذآره أذآر عجره وبجره 
وتخشى إذا ذآرت .. زوجها آثير العيوب : أي ( 

وهي متعلقة به .. ما فيه أن يبلغه ذلك فيطلقها 
 .. بسبب أوالدها 

: لعجر وا!! لكنها لم تمدحه فإن له ُعَجر وُبَجر 
أن تنعقد العروق في الجسد حتى تصير منتفخة 

 .. فتؤلم .. 
 .. ! !) والُبَجر انتفاخ عروق في البطن 

 :قالت الثالثة 
 .. زوجي الَعَشنَّق 
 ..إن أنطق أطلق 

 .. وإن أسكت ُأعلَّق 
 ..وهو على حد السِّنان الـُمَذلَّق 

وال .. سيء الخلق .. زوجها طويل قبيح : أي  ( 
فهي  !! معها بل على مثل حد السيف يتسامح 

.. ال يحتمل آالمها .. مهددة بالطالق آل لحظة 
وال يعاملها .. ومتى اشتكت إليه شيئًا طلقها 

 ) ..فهي عنده آالمعلقة .. معاملة األزواج 
 :قالت الرابعة 

 .. زوجي آـ َلـْيـِل ِتهامة 
 .. ال َحٌر وال َقٌر 

 ..وال مخافة وال سآمة 
فوصفت .. ة ال رياح فيه فيطيب ألهله ليل تهام( 

فال .. واعتدال األخالق .. زوجها بجميل العشرة 
 ) ..أذى عنده 

 :قالت الخامسة 
 .. زوجي إن دخل َفـِهد 

 .. وإن خرج َأِسد 

 ..وال يسأل عما َعـِهد 
إذا دخل بيته صار آالفهد وهو : أي ( 

وغذا .. الحيوان المعروف وهو آريم نشيط 
يت وخالط الناس فهو أسد خرج من الب

وهو أيضًا سمٌح ال يدقق في .. لشجاعته 
 ..) السؤال عن ما يأخذه أهله أو يصرفونه 

 :قالت السادسة 
 .. زوجي إن أآل لفَّ 
 ..وإن شرب اشتفَّ 

 ..وإن اضطجع التفَّ 
 ..ليعلم البثَّ .. وال ُيوِلج الكفَّ 

إن زوجها يكثر األآل حتى يلفه لفًا : أي (
والشراف يشّفه شفًا .. بقي لهم شيئًا فال ي

وإذا نام التفَّ باللحاف ولم .. يشربه آله .. 
وإذا حزنت لم يقرب .. يدع لزوجته شيئًا 

.. ) آفه إليها أو يالطفها ليعلم سبب حزنها 
.. 

 : قالت السابعة 
 ! ! )أي غبي ( زوجي غياياء أو عياياء 

 !) أحمق ( طباقاء 
 !) يوب فيه جميع الع( آل داء له داء 

ال يقبل حديثًا وال .. ( إن حدثته سبك 
 ) ..بل يسب ويلعن دومًا . مؤانسة 

ضرب رأسك ( شًجك : وإن مازحته 
 !) ..فجرحه 
 ) ..ضرب الجلد فجرحه ( أو فًلك 

يضرب آل المواضع .. ( أو جمع آالًّ لِك 
 ! ) .. الرأس والجسد 

 :قالت الثامنة 
 ناعم أي.. ( المس مس أرنب .. زوجي 
 ) ..رقيق 

وهو نبات طيب .. ( والريح ريح زرنب 
 ) ..الرائحة 

أي سهل .. ( وأنا اغلبه والناس يغلب 
لكنه بطل يغلب .. معها ينصاع لما تريد 

 ) ..الناس وشخصيته أمامهم قوية 
 :قالت التاسعة 

بيته واسع مفتوح .. ( زوجي رفيع النجاد 
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 ) ..للضيوف 
ال النار استقباًال آثير إشع.. ( عظيم الرماد 

 ) .. للضيوف وطبخًا لهم 
المجلس الذي يجلس .. ( قريب البيت من الناد 

فيه مع أصحابه وهو النادي قريب من بيته 
 ) ..لحرصه على أهله 

ال يأآل آثيرًا عند الناس .. ( ال يشبع ليله يضاف 
.. ( 

إذا آان هناك خطر بالليل .. ( وال ينام ليلة ُيَخاف 
يظل مستيقظًا يحرس .. غيره من عدو أو 

 ) ..ويراقب 
 :قالت العاشرة 
 .. زوجي مالك 
 ! ..وما مالك ؟

 ..مالك خير من ذلك 
 ..له إبل آثيرات المبارك 

 ..قليالت المسارح 
 ..أيقنَّ أنهن هوالك .. وإذا سمعن المزهر 

مهما وصفته لن تحيط .. زوجها اسمه مالك ( 
قريبة منه وقل ما إبله دائمًا .. بأوصافه الجميلة 

لتكون جاهة للحلب ..تسرح أي تذهب للرعي 
وإذا سمعت افبل صوت .. منها ونحرها للضيوف 

علمت أنه سيهلك .. المزهر السكين ُتَحّد وتجّهز 
 ) ..بعضهن ذبحًا للضيوف 

 :قالت الحادية عشرة 
 ) ..اسمه أبو زرع ! ( زوجي أبو زرع ؟

 ..فما أبو زرع 
)  ألبسها الحلي والذهب  ( ..أناس من حلي أذني 

.. 
 ) ..سمنت عنده .. ( ومأل من شحم عضدي 

مدحني حتى .. ( وبجحني فبجحت إلى نفسي 
 ) ..أعجبت بنفسي 

آان اهلها .. ( وجدني في أهل غنيمة بِشقٍّ 
 ) ..فقراء ال يملكون إال غنيمات 

نقلها إلى بيت ( فجعلني في أهل صهيل وأطيط 
 ) ..فيه خيل وإبل 

 ) ..أي دواب آثيرة (  ومنق ودائس
تتكلم بما شاءت وال .. ( فعنده أقول فال أقبح 

 ) ..ينتقد آالمها 
تشبع نومًا إلى الصباح .. ( وأرقد فأتصبح 

 ) ..لكثرة الخدم .. 
جميع األشربة عندها .. ( وأشرب فأتقنح 

 ) ..تروى منها .. 
 ! ! فما أم أبي زرع ! أم أبي زرع ؟

 ) ..ينة جميلة سم.. ( عكومها رداح 
 ) ..بيتها واسع .. ( وبيتها فساح 
 !! فما بن أبي زرع ! ابن أبي زرع ؟

ينام نومًا رفيقًا .. ( مضجعه آمسل شطبة 
 ) ..بأدب 

) ال يأآل آثيرًا .. ( ويشبعه ذراع الجفرة 
.. 

 ! ! فما بنت أبي زرع ! بنت أبي زرع ؟
 ..طوع أبيها وطوع أمها 

  ..)متسترة .. ( وملء آسائها 
تغار جاراتها من جمالها .. ( وغيظ جارتها 
 ) ..ولذة عيشها 

! !  فما جارية أبي زرع ! جارية أبي زرع ؟
 !! )  الخادمة ( 

ال تنشر أسرار .. ( ال تبث حديثنا تبثيثًا 
 ) ..البيت 

ال تبدد طعام .. ( وال تنفث ميرتنا تنفيثًا 
 ) ..البيت وتعبث به 

ال تهمل البيت .. ( وال تمأل بيتنا تعشيشًا 
 ) ..فيمتأل باألوساخ 

 :ثم قالت 
خرج .. ( خرج أبو زرع واألوطاب تمخض 

 ) ..من بيته يومًا في وقت ربيع 
.. ( فلقى امرأة معها ولدان لها آالفهدين 

رأى امرأة جالسة حولها طفالن جميالن 
 ) ..قويا البنية 

.. ( يلعبان من تحت خصرها برمانتين 
 ) ..يلعبان بثدييها 

فطلق أم .. أعجبته .. ( فطلقني ونكحها 
 ! ! ) ..زرع وتزوجها 

تزوجت ام .. ( فنكحت بعده رجال سريًا 
 ) ..زرع رجًال آريمًا 
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 ) ..رآب خيًال سابقًا .. ( رآب شريًا 
 ..  وأخذ خطيًا 

أآرمها وأهداها ألنه .. ( وأراح علي نعمًا ثريًا 
 ) ..ثري 

أآثر لها من .. ( وأعطاني من آل رائحة زوجًا 
األطياب ويعطيها اثنين من آل شيء لتستعمل 

 ) ..وتهدي إن شاءت 
 ..آلي أم زرع : وقال 

 ) ..أهدي ألهلك وأعطيهم .. ( وميري أهلك 
 : ثم قالت 

 ..فلو جمعت آل شيء أعطانيه 
ال يزال قلبها .. ( ما بلغ أصغر آنية أبي زرع 

 )ول ما الحب إال للحبيب األ..! ! معلقًا بأبي زرع 
 يستمع بكل غنصات إلى عائشة وهي εآان 

مع  .. ولم يظهر لها ضجرًا وال ملًال .. تحدثه 
 .. وتراآم همومه .. تعبه وآثرة مشاغله 

 :حتى إذا انتهت عائشة من حديثها 
 ..آنت لك آأبي زرع ألم زرع  : εقال 
نا  .. إذن  ف .. اتفق ار اللط ية إظه ى أهم عل

 .. واالهتمام بالناس 
ما رأيك يا .. جاءك ولدك متزينًا بثوب جميل فإذا 

 ..تفاعل .. أبي ؟ 
 .. زوجتك .. ابنتك 

 ..زميلتك .. ولدك .. زوجك 
 ..آل من تخالطهم آن حيًا متفاعًال 

يانًا تكون ناسيًا الموضوع        - مثًال  –قال لك   .. أح
ه   :  ن مرض في م والد ُش رك ال ل  .. أبش ال تق : ف

 !!متى مرض ؟.. أصًال 
ا : ال تقل  .. ي خرج من السجن    أخ : أو  واهللا م

 .. دريت أصًال أنه دخل السجن 
 .. يا جماعة .. وأخيرًا 

 ..التشجيع والتفاعل ينفع حتى مع الحيوانات 
 :قال أبو بكر الرقي 

 ..آنت بالبادية 
فأضافني رجل .. فوافيت قبيلة من قبائل العرب 

 ..منهم وأدخلني خباءه 
ورأيت .. د مقيدًا بقيد فرأيت في الخباء عبدا أسو

 ..ِجماال قد ماتت بين يدي البيت 

وقد بقى منها جمل وهو ناحل ذابل آأنه 
 ..ينزع روحه 

.. ولك حق .. أنت ضيف  : الغالمفقال لي 
فإنه مكرم لضيفه .. فتشفع فيَّ إلى موالي 

فعساه .. فال يرد شفاعتك في هذا القدر .. 
 ..يحل القيد عني 

 ..در ما جرمه ولم أ.. فسكت عنه 
 :وقلت .. امتنعت .. فلما أحضروا الطعام 

 ..ما لم أشفع في هذا العبد .. ال آآل 
.. إن هذا العبد قد أفقرني : فقال السيد 

 ..وأهَلَك جميَع مالي 
 !ماذا فعل ؟: فقلت 
وإني آنت .. إن له صوتاًً طيبًا : فقال 

فحمَّلها .. أعيش من ظهور هذه الجمال 
 .. أحماًال ثقاًال

حتى  .. بها يحدووآان ينشد األشعار و
 واحدة من ليلةقطعت مسيرة ثالثة أيام في 

 ..طيب نغمته 
إال هذا .. ماتت آلها .. فلما حطت أحمالها 

 ..الجمل الواحد 
فلكرامتك قد وهبته لك .. ولكن أنت ضيفي 

 ..وأطلق الغالم من قيده .. 
 .. فاشتقت إلى سماع هذا الصوت 

 على جمل يحدو أمره أن فلما أصبحنا
لينشط الجمل .. يستقى الماء من بئر هناك 

 .. للعمل 
ن    الم بصوت حس ق الغ ع  .. فانطل ا رف فلم

 .. صوته 
ه    اج ونسي نفس ام وه ل فه معه الجم .. س

 .. حتى قطع حباله 
ا على وجهي من حسن الصوت             ووقعت أن

فما أظن أني سمعت قط صوتًا أطيب منه  .. 
 ..)71( 

 ..تدريب طور نفسك بال
.. تفاعل بكالمك .. آن حيًا ال ميتًا 

حتى يأنس اآلخرون بك .. بتعبيرات وجهك 

                                                
 2/275 إحياء علوم الدين   ( 71 )  
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.. 
 

 ..اجعل لسانك عذبًا  .55
نا من مواقف نحتاج فيها إلى تقديم          و حيات ال تخل

 ..توجيهات ونصائح لآلخرين 
 ..األبوين .. الجار .. الصديق .. الزوج .. الولد 

 .. بداياتها باختالف.. تختلف نهايات النصائح 
ي  ب : أعن لوب مناس بداية بأس ت ال .. إن آان

 ..ومدخل لطيف 
 .. انتهت آذلك 

اف   لوب ج ت بأس يف .. وإن آان دخل عن .. وم
 ..انتهت آذلك 

ناس        نحن في الواقع نتعامل       .. عندما ننصح ال ف
 ..ال أجسادهم .. مع قلوبهم 

بل من أمه وال يتقبل            ناء يتق ذلك تجد بعض األب ل
 ..أو العكس .. من أبيه 

 .. دون اآلخر .. والطالب يتقبلون من مدرس 
 ..وأول البراعة في النصيحة 

نها وتدقق على آل صغير وآبير        ر م .. أن ال تكث
رآاتهم      راقب لح ك م رون أن عر اآلخ ى ال يش حت

 .. فتثقل عليهم .. وسكناتهم 
لكن سيد قومه *** ليس الغبي بسيد في قومه 
 المتغابي

م انصيحة على شكل اقتراح وإن استطعت أن تقد   
 ..فافعل .. 

 ..لكان أحسن .. لو قللت الملح في الطعام 
 .. لو تغير مالبسك بثياب أجمل 

 ..أفضل .. لو ما تتأخر عن مدرستك مرة أخرى 
 ..أقترح عليك آذا وآذا .. ما رأيك لو فعلت آذا 

 .. أحسن من قولك 
يل األدب       ا قل م مرة قلت لك      .. ي م أنت ما تفه .. آ

 !! إلى متى أعلمك ؟.. 
اء وجهه         ه يحتفظ بم ويشعر بقيمته حتى .. اجعل

 ..وهو مخطئ 
نه     تقام م ه ال االن الج أخطائ ود ع ألن المقص

 ..أوإهانته 
 :بالعبارة الصريحة .. يعني يا جماعة 

 ..ال أحد يحب أن يتلقى األوامر 

ر   εأراد  ن عم بد اهللا ب وجه ع ومًا أن ي  ي
 .. للتعبد بصالة الليل 

 ..يا عبد اهللا قم الليل : فما دعاه وقال 
راح     كل اقت ى ش يحة عل دم النص ا ق .. وإنم

ال  وم    : وق ان يق و آ بد اهللا ل رجل ع م ال نع
 .. الليل 

ال   ة ق ي رواي ثل  : وف ن م بد اهللا ال تك ا ع ي
 ..آان يقوم الليل .. فالن 

ل إن استطعت أن تلفت نظره إلى األخطاء    ب
 ..من حيث ال يشعر فهو أولى 

فلم .. طس رجل عند عبد اهللا بن المبارك     ع
د هللا       ال عبد اهللا     .. يقل الحم ماذا يقول  : فق

ال    س ؟ ق اطس إذا عط د هللا : الع .. الحم
 ..يرحمك اهللا : عبد اهللا : فقال 

 .. آذلك ρوآان رسول اهللا 
ان إذا انصرف من صالة العصر          دخل .. آ

 .. على نسائه واحدة واحدة 
 ..تحدث معها وي.. فيدنو من إحداهن 

ش     ن جح نب بم ى زي دخل عل وجد .. ف ف
ًال  ندها عس ان .. ع ل ρوآ ب العس   يح

 .. والحلواء 
ند   بس ع ان يحت ا آ ر م ندها أآث بس ع فاحت

 ..غيرها 
ة  ة وحفص ارت عائش ن .. فغ تا م وتواص

 : دخل عليها تقول له 
ر    ح مغافي نك ري و .. أجد م وهو شراب حل

  ..ولكن له رائحة سيئة .. يشبه العسل 
ان  ريح   ρوآ نه ال وجد م يه أن ي تد عل   يش

ه   ه أو فم ن بدن ريل  .. م ي جب ه يناج .. ألن
 .. ويناجي الناس 

 سألته ماذا أآل ؟.. فلما دخل على حفصة 
 ..شربت عسًال عند زينب : فقال 

 .. إني أجد منك ريح مغافير : فقالت 
ال    ل شربت عسًال       : فق ولن أعود له   .. ال ب

.. 
ى عا  ل عل ام ودخ م ق ة ث ه .. ئش ت ل فقال

 ..عائشة مثل ذلك 
ام  ت األي ية  .. ومض ه القض ف اهللا ل وآش
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 .. آلها 
فأظهرته ..  حديثًا τأسر إلى حفصة   .. وبعد أيام   

 .. 
وعندها الشفاء بنت عبد اهللا   .. فدخل عليها يومًا    

تعلم الطب      ..  الج الناس  .. وآانت صحابية ت وتع
 .. 

ال     النملة آما أال تعلمين هذه رقية   :  للشفاء    εفق
 ..علمتيها الكتابة 

وله    رب تق اء الع ت نس الم آان نملة آ ية ال .. ورق
 ..يعلم آل من سمعه أنه آالم ال يضر وال ينفع 

 : ورقية النملة التي آانت تعرف بينهن أن يقال 
تفل   روس تح تحل  .. الع ب وتك ل .. وتختض وآ

 ..غير أن ال تعصي الرجل .. شيء تفتعل 
أراد    ال    ρف ذا المق يب حفصة والتأديب لها       به  تأن

ًا  ة  .. تعريض ردد جمل أن ت ر أن ال تعصي : ب غي
 ..الرجل 

تابًا          نه رجل آ فرده إليه .. أحد السلف استلف م
آأنه حمل عليه خبزًا .. بعد أيام وعليه آثار طعام 

 .. فسكت صاحب الكتاب .. أو عنبًا 
ام جاءه صاحبه يستعير منه آتابًا آخر       د أي .. وبع

 ..!!كتاب في طبق فأعطاه ال
رجل      ال ال ا أريد الكتاب     : فق فما بال الطبق   .. إنم

 !؟
ال    يه       : فق رأ ف تاب لتق والطبق لتحمل عليه   .. الك

 !!طعامك 
 .. فقد وصلت الرسالة .. ومضى .. فأخذ الكتاب 

يًال    ته ل ى بي ود إل ان يع دهم آ ر أن أن أح .. وأذآ
 ..وينام .. يعلقه على الشماعة .. وينزع ثوبه 

ثم تأخذ  .. وتفتح محفظة النقود    .. أتي زوجته    فت
والخمسة .. من فئة الريال     .. الصرف الموجود     

 .. 
إذا استيقظ صباحًا وذهب إألى عمله         واحتاج .. ف

 ..لم يجد صرفًا .. أن يحاسب في بقالة ونحوها 
 ..حتى فهم القضية .. فراقبها 

ومًا   ته ي ى بي رجع إل به  .. ف ي جي ل ف د جع وق
 ..ضفدعًا 

ادة       و وبه آالع زع ث ئة النائم    .. ن .. واضطجع آهي
 ..وهو يراقب الثوب .. وأخذ يشخر 

 !!آالعادة ..فأقبلت زوجته لتأخذ ما يتيسر 
دًا     ي روي ثوب تمش ى ال بلت إل ت .. أق أدخل

 .. يدها بهدوووء 
فصرخت .. فتحرك فجأة .. فلمست الضفدع 

 .. يدي .. آآآآه: 
تح الزوج عينيه    .. آآآه .. وأنا : وقال .. فف

 ..جيبي 
لوب     ذا األس تعمل ه نا نس يع  .. ليت ع جم م

 ..الناس 
وا في أخطاء       ا إذا وقع ومع طالبنا .. أوالدن

.. 
.. آان له أم صالحة     .. نايف أحد األصدقاء    

دًا    يت صور أب ي الب ى ف .. ال ترضى ن يبق
ب وال      يه آل تًا ف دخل بي ة ال ت ألن المالئك

 ..صورة 
غيرة   ة ص ندها طقل ان ع اب .. آ ندها ألع ع

 ..العرائس .. إال الدُّمى .. متنوعة 
ية     تها ُدم يها خال دت إل ة  .. أه .. عروس

ا  ت له رفتك : وقال ي غ ا ف ي به .. العب
 ..واحذري أن تراها أمك 

 ..علمت األم .. وبعد يومين 
دم النصيحة بأسلوب مناسب       أرادت أن تق ف

.. 
ام        يا : فقالت أم نايف    .. جلسوا على الطع

وأنا أشعر أن البيت ..  من يومين ..!!أوالد 
.. ال أدري لماذا خرجت !! ليس فيه مالئكة 

 ..ال حول وال قوة إال باهللا 
 .. والبنت الصغيرة تسمع وهي ساآته 

د الغداء رجعت الصغيرة إلى غرفتها     .. وبع
رة   اب آثي ديها ألع ين ي إذا ب ة .. ف والعروس

نها  تها .. من بي ى .. فالتقط ا إل اءت به وج
ال  األم   ا  : وق هذه التيطردت المالئكة .. مام
 !!افعلي بها ماشئت .. 

ه   اء وجه تفظ بم ي دع المنصوح يح .. يعن
م   ر أن تحط ن غي ل العسل م ن أن تأآ ويمك

 ..الخلية 
 ..ال تنصحه آأنه قد آفر بفعله 

ل وأحسن الظن به     واعتبر أنه وقع في .. ب
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 ..أو من غير أن يعلم .. الخطأ من غير قصد 
 .. مر في أول اإلسالم لم تحرم بعد آانت الخ

يعة    ن رب ر ب بل عام وم أق ي ي حابي .. وف الص
 .. الجليل 

..  راوية خمر    ρفأهدى لرسول اهللا     .. من سفر     
 ..جرة آاملة مملوءة خمرًا 

والتفت إلى  ..  إلى الخمر مستغربًا       εنظر النبي     
يعة    ن رب ر ب ال .. عام د    : وق ا ق ت أنه ا علم أم

 ؟..حرمت 
 ..ما علمت يا رسول اهللا .. ال !  ؟حرمت: قال 
 ..فإنها قد حرمت : قال 

 ..فأسرَّ إليه بعضهم بأن يبيعها .. فحملها عامر 
إن اهللا إذا حرم شيئًا .. ال :  فقال εفسمعه النبي    

 ..حرم ثمنه .. 
  )72(..   فاهراقها على التراب τفأخذها 

ح   ت تنص ك وأن دح نفس به أن تم رفع .. وانت فت
حب   ك وتس اع   نفس ى الق وح إل د  .. المنص ال أح

 ..يرضى بذلك 
اء      ده بدأ يذآر     .. - مثالً  –بعض اآلب إذا نصح ول

ولعل الولد يعلم تاريخ   .. أنا آنت وآنت    ..أمجاده  
 ..!!والده 

 
 ..باختصار 

 ..صدقة .. الكلمة الطيبة 
 

 ..وال تجادل .. اختصر  .56
 ..إن الناصح آالجالد : يقولون 

 .. يبقى األلم .. الجلد وبقدر مهارة الجالد في 
 !!ال قوة الجلد .. مهارة الجلد : أقول 

وة   رب بق ذي يض يف ال الجالد العن تألم .. ف ي
ثم ما يلبث حتى .. المضروب وقت وقوع السياط 

 ..ينساها 
نعته    ي ص تاذ ف الد األس ا الج د ال يضرب  ..أم فق

 ..لكنه يعلم أن يوقع السوط .. بقوة 
ذلك الناصح     وال ..  بكثرة الكالم ليست العبرة.. آ
 ..طول النصيحة 

                                                
  رواه الطبراني   ( 72 )  

 .. وإنما بأسلوب الناصح 
تطاع    در المس ر ق إذا أردت أن .. فاختص

 ..!!تنصحه فال تلق عليه محاضرة 
يه     تفقًا عل ر م ان األم ة إذا آ ن .. خاص آم

ر  .. تنصحه عن الغضب    .. أو شرب الخم
الخ .. أو عقوق الوالدين .. أو ترك الصالة 

.. 
النبوية الشخصية المباشرة  تأملت النصائح   

زيد الواحدة منها عن سطر    ..  وجدتها ال ت ف
 ..أو سطرين .. واحد 
.. ال تتبع النظرة النظرة     .. يا علي   : اسمع  

 .. فإن لك األولى وليست لك الثانية 
 ..نصيحة باختصار .. انتهى 

ا عبد اهللا بن عمر         يا آأنك    .. ي آن في الدن
 .. أو عابر سبيل .. غريب 
 ..ى انته

اذ      ا مع فال تدعن في   .. واهللا إني أحبك      .. ي
ول           ر آل صالة أن تق اللهم أعني على    : دب

 ..وحسن عبادتك .. وشكرك .. ذآرك 
ر  ا عم وي  .. ي ل ق ك رج زاحمن .. إن ال ت ف

 ..عند الحجر 
 ..وآذلك آان العقالء بعده 

 :  الفرزدق الشاعر فقال τلقي أبو هريرة 
يك صغ   ي أرى قدم ي إن ن أخ ا اب .. يرتين ي
 ..ولن تعدم لهما موضعا في الجنة 

ا    ل له ي فاعم ذف  .. يعن نك ق ودع ع
 ..لمحصنات في شعرك 

ر   وت   .. τوعم راش الم ى ف ان عل .. آ
 ..فجعلوا الناس يثنون عليه 

ال       أبشر يا أمير المؤمنين  : وجاء شاب فق
 .. εببشرى اهللا لك من صحبة رسول اهللا        

د علمت           ا ق دم في اإلسالم م  َوِليت ثم.. وق
 ..ثم شهادة .. فعدلت 

ر   ال عم ي   : فق اف ال عل ك آف وددت أن ذل
 ..وال لي 

فإذا إزاره يمس األرض .. فلما أدبر الشاب 
 ..مسبل .. 

 ..  أن يقدم النصيحة للشاب τفأراد عمر 
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 ..ردوا علي الغالم : فقال 
.. يا بن أخي : قال .. فلما وقف الشاب بين يديه   

وبك   ع ث ه أنق .. ارف ثوبك فإن ربك  .. ى ل ى ل وأتق
)73(..  

 ..الرسالة وصلت .. باختصار .. انتهى 
 .. واترك الجدال قدر المستطاع 

ر      ك يكاب ذي أمام عرت أن ال ة إذا ش .. خاص
 ..فالمقصود إيصال النصيحة إليه 

 ) ..ما ضربوه لك إال جدًال : ( وقد ذم اهللا الجدال 
ال    ا ضل قوم بعد هدى آانوا عليه    : εوق  إال.. م

 ..أوتوا الجدل 
ال    ا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك         : وق أن

 ..الجدال وإن آان محقًا 
رة   خص بالفك نع الش يانًا يقت ر .. أح ن أآث لك

 ..النفوس فيها أنفة وآبر 
ا واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا     (  ) وجحدوا به
.. 

ة عندك أنت أصًال أن يعرف الخطأ ليتجنبه        فالغاي
وليس الغاية أن تنتصر أنت   .. مة  في المرة القاد   

 ..فلستما في حلبة مصارعة .. عليه 
 ..ليًال  .. τ على علي وفاطمة εدخل النبي 
 .. أي أال تقوما الليل .. أال تصليان : فقال لهما 
ال علي     متى شاء أن يبعثنا .. أنفسنا بيد اهللا : فق

 ..بعثنا .. 
ي  والهما النب ره εف و يضرب ..  ظه ومضى وه

يده  ول  ب ذه ويق ى فخ ر  :  عل ان أآث ان اإلنس وآ
  ..)74(.. شيء جدًال 

ر المنصوح          د يذآ يانًا ق تذر به   .. وأح ًا يع .. آالم
وله         نه يق نعًا لك يحفظ ماء  ..وهو ليس عذرًا مق ل

 ..وجهه 
 .. فكن سمحًا 

توحة أمامه            ا مف ل أبقه واب ب يه األب وال تغلق عل
 ..وأنت تنصح 

الم خاطئ   م بك و تكل ى ل يم.. وحت الج ف كن أن تع
 .. خطأه من حيث ال يشعر 

                                                
   البخاري ( 73 )  
  ( 74 )    

وأنا معك أن اإلنسان .. صحيح : آأن تقول 
 .. يفقد أعصابه غصبًا عنه 

يه  ن عل ل .. وأث م ق ن : ث م انسف .. ولك ث
 ..آالمه إن آان خاطئًا 

 
 ..وجهة نظر 

 .. وال تلق محاضرة .. نبه على الخطأ 
 

 ..ال تبال بكالم الخلق  .57
ا اب بارة ردده ي ع رحمن  أعجبتن بد ال ي ع ن

ومًا    م يكن يفقه      .. ي وأظنه في ذلك السن ل
 .. معناها

 ..!!طنِّش تِعش َتـْنـَتـِعش : آان يقول 
ي    ظ حول ا أالح بارة وأن ذه الع ي ه ت ف تأمل

 .. وأحاديثهم .. وآراءهم .. انتقادات الناس 
نا     م ل م وذمه ي آالمه ناس ف وجدت أن ال ف

 ..يتنوعون 
ذي ال  ادق ال ح الص يهم الناص ن ف تقن ف ي

يحة  لوب  .. النص زنك بأس ي يح وبالتال
 ..نصحه أآثر مما يفرحك 

يهم الحاسد      ذي يقصد حزنك وهمك     .. وف ال
.. 

رة    يل الخب يهم قل ا ال   .. وف ذي بم ذي يه ال
 ..ولو سكت لكان خيرًا له .. يدري 

ًال    تقاد أص ته االن ن طبيع يهم م و .. وف فه
 ..ينظر للحياة بنظارة سوداء 

يل   ديمًا ق و: وق بارت  ل دت األذواق ل  اتح
 ..السلع 

ار   ى حم ب عل ا رآ روا أن جح ده .. ذآ وول
 ..يمشي بجانبه 
ناس      ناس     .. فمروا ب ال ال انظروا لهذا  : فق

رتاحًا    رآب م يظ ي ده .. األب الغل دع ول وي
 .. يمشي في الشمس 

ا   ار .. سمعهم جح زل .. فأوقف الحم .. ون
 ..وأرآب ولده 

 ..لزهو وجحا يشعر بنوع من ا.. ثم مشيا 
وم آخرين        را بق ال أحدهم  .. فم انظروا : فق

اق    ن الع ذا االب ى ه اه  .. إل دع أب رآب وي ي
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 ..يمشي في الشمس 
 .. سمعهم جحا 

ار      أوق الحم ده         .. ف م رآب مع ول ليتقو آالم .. ث
 ..الناس وانتقاداتهم 

را بقوم     انظروا إلى هذين الغليظين : فقالوا  .. فم
 ..ال يرحمون الحيوان .. 

 ..انزل .. يا ولدي : وقال ..  جحا فنزل
ولد وجعل يمشي بجانب أبيه       زل ال والحمار .. فن

 ..ليس فوقه أحد 
انظروا إلى هذين السفيهين : فقالوا .. فمرا بقوم 

وهل خلق الحمار إال .. يمشيان والحمار فارغ .. 
 ..لُيرآب 

ه    ده مع ّر ول ا وج رخ جح ت  .. فص ال تح ودخ
 ..!!وحماله .. الحمار 

.. يا حبيب القلب :  رأيت جحا وقتها لقلت له ولو
ا تشاء        بال بكالم الخلق     .. افعل م فرضا .. وال ت

 .. الناس غاية ال تدرك 
 ومن الذي ينجو من الناس سالمًا    

 ..ولو غاب عنهم بين خافيتي نسر 
ناس      ر في رأيه قبل أن يطرحه        .. بعض ال ال يفك

.. 
زوج  دما تت يك بع ول .. يأت يش ت.. ويق ب ل خط

 فالنة ؟
: تتمنى أن تصرخ في وجهه وتقول .. وآأني بك 

ا أخي تزوجت      .. انتهى الموضوع  .. خالص  .. ي
 ..ما أحد طلب منك اقتراحات 

يارتك    ت س د بع يك وق يقول .. أو يأت تك .. ف لي
 .. فالن آان سيعطيك أآثر .. أخبرتني 
ا أخي      خالص .. الرجال باع سيارته    !! بس   .. ي
 !!غله بااللتفات وراءه ال تش.. وانتهى 

 .. وعمومًا 
 ** ليس يخلو المرء من ضد ولو 

بل     ي رأس ج زلة ف ب الع                       طل
!!.. 

 ..فال تعذب نفسك 
 

 ..تجربة 
من جعل دينه عرضة : قال أحد السلف 

 !! أآثر التنقل .. للخصومات 
 

ثم .. ثم ابتسـ .. ثم ابتسم .. ابتسم  .58
 ..أبتـ 

نذ  ي .. سنين أعرفه م ي ف د زمالئ فهو أح
 ..على آل حال .. عملي 

لكن هل تصدق أنني إلى اآلن ال أدري هل        
 !!نبتت له أسنان أم ال 

وآأنه إذا ابتسم .. والعبوس .. دائم التجهم   
 !!أو قلَّ ماله .. نقص عمره 

ي   بد اهللا البجل ن ع ر ب ال جري ي : ق ا رآن م
 .. إال تبسم في وجهي εرسول اهللا 
 ..ومراتب .. ة أنواع االبتسام

نها البشاشة الدائمة        أن يكون وجهك  .. فم
 ..صبوحًا مبتهجًا دائمًا 

فلو آنت مدرسًا ودخلت الفصل على طالبك       
 .. فالقهم بوجه بشوش .. 

رة      ومشيت في الممر والناس    .. رآبت طائ
 ..آن بشوشًا .. ينظرون إليك 
ة     مددت له .. أو محطة وقود  .. دخلت بقال

 .. ابتسم ..الحساب 
ودخل شخص وسلم بصوت    .. في المجلس   

ابتسم .. ومر بنظره على الجالسين     .. عال  
.. 

وعة    ى مجم ت عل افحتهم .. دخل .. وص
 ..ابتسم 

ا من التأثير الكبير       : وعمومًا    االبتسامة له
ما .. في امتصاص الغضب والشك والتردد   

 ..ال يشارآها غيرها 
ى   تغلب عل تطيع ال ذي يس و ال بطل ه ال

 .. والتبسم .. اطفه عو
ك   ن مال ان أنس ب ي  τآ ع النب   ρ يمشي م

ومًا ي .. ي يظ  εوالنب ي غل رد نجران يه ُب  عل
 .. الحاشية 

 .. فلحقهما أعرابي 
ي   ري وراء النب ي يج ذا األعراب بل ه  εأق

 ..حتى إذا اقترب منه .. يريد أن يلحق به 
ردائه جبذة شديدة         فتحرك الرداء  .. جبذه ب
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   ..ρنبي بعنف على رقبة ال
ال أنس      حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول     : ق

دة       .. ρاهللا  ن ش رد م ية الُب ا حاش رت به د أث ق
 .. جبذته 

رجل ؟         ذا ال ريد ه اذا ي لعل بيته يحترق وأقبل   ! فم
ونة  ريد مع ن  .. ي ارة م م غ ت به أو أحاط

 ..المشرآين 
ريد        اذا ي ال   .. اسمع م د    : ق ا محم الحظ لم .. ( ي

  ) ..يا رسول اهللا: يقل 
ال    ا محمد    : ق ُمر لي من مال اهللا الذي عندك .. ي
ثم أمر له .. ثم ضحك   .. ρفالتفت رسول اهللا .. 

 .. بعطاء 
م  ان .. نع ذه  ρآ ثل ه تفزه م ًال ال تس   بط

رفات  ى   .. التص ابه عل ثور أعص ب أو ت وال يعاق
 .. التافهات 

ان واسع البطان      دائم .. قويًا يضبط أعصابه    .. آ
امة ح روف  االبتس ك الظ ي أحل ى ف ي .. ت ر ف يفك

 ..عواقب األمور قبل أن يفعلها 
   !وماذا يفيد لو أنه صرخ بالرجل أو طرده 

! أو يصلح أدب الرجل ! هل سيشفى جرح عنقه    
 ..آال 

 ..إذن ليس مثل الصبر والتحمل 
م بعض األمور نثور لها ونغضب            وعالجها .. نع

 ..شيء آخر تمامًا 
إنما .. الشديد بالصرعة ليس :  لما قال εوصدق 

 ..الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 
ريم   ي الك ان النب م   .. εآ ناس بالتبس ذب ال يج

 ..  والبشاشة 
 .. وفي أثناء القتال .. خرجو إلى غزوة خيبر 

يه شحم           يهود جراب ف قربة .. وقع من حصن ال
 .. آاملة مملوءة سمنًا 

ل   ن مغف بد اهللا ب ه ع رحاً τحمل ه ف ى عاتق   عل
 .. ومضى به إلى رحله وأصحابه 

رجل المسئول عن جمع الغنائم وترتيبها           يه ال فلق
 :وقال .. فجذب الجراب إليه .. 

 .. هاِت هذا نقسمه بين المسلمين 
بد اهللا  ه ع تعلق ب يكه .. ال واهللا : ف ا .. ال أعط أن

 .. أصبته 

 .. وجعال يتجاذبا الجراب .. بلى : قال 
ا رسول اهللا         رآهما  .  .ρفمر بهم وهما .. ف

 .. يتجاذبان الجراب 
ثم قال لصاحب المغانم    ..  ضاحكًا    ρفتبسم   

 : 
 .. خل بينه وبينه .. ال أبالك 
رآه  ه  .. فت ى رحل بد اهللا إل ه ع ق ب فانطل

 ..فأآلوه .. وأصحابه 
 ..تبسمك في وجه أخيك صدقة .. وأخيرًا 

 :قال لي 
حتى تعلقت به .. فالن سحرني بأخالقه 

.. دائمًا بشوش : قال ! لم ؟: قلت .. نفسي 
 !!وما رآني إال تبسم 

 
 .. الخطوط الحمر  .59

 ..آان من طالبي في الجامعة
حريصًا على تكوين .. آان واسع الثقافة 
لكنه آان ثقيل الدم .. عالقات مع الناس 

 ..عليهم 
 :وقال .. جاءني يومًا 

تور      ا دآ .. زمالئي يغضبون مني دائمًا   .. ي
 ..زحي ال يتحملون م

ي    ي نفس ت ف اآتًا   : قل تملك س ا ال أح .. أن
تكلمًا  تملك م يف أح نت ! ؟..فك خاصة إذا آ
 ..!تستخف دمك وتمزح 

أعطني ! لماذا ال يحتملون مزحك ؟   : سألته  
 ..مثاًال 
ال    .. ( اهللا يلعنك  : عطس أحدهم فقلت      : ق

م سكتُّ      ا غضب    ) .. ث : أآملت قائًال .. فلم
 ..!!الن ويرحمك يا ف.. يا إبليس 

ذلك   ه ب ن نفس ان يظ كين آ يف .. مس خف
 !!الدم

ا قبلوا مزاحك ومداعباتك      ناس مهم إال .. ال
ه تبقى هناك خطوط حمراء ال يحبون أن           أن

 ..تتعداها 
 .. خاصة إذا آان ذلك أمام اآلخرين 

 ..بعض الناس ال يراعي ذلك 
 .. فتجد أنه يعتدي على حاجاتهم 
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اب   ن ب ثًال م يانة ( فم وال  يأخ) الم ك الج ذ هاتف
أو ربما أرسل رسائل إلى  .. ويتصل به آما يريد      

ك    م هاتف ر رق رغب أن يظه ت ال ت خاص أن أش
 .. عندهم 

ر إذنك         أو يحرجك بطلبها .. أو يأخذ سيارتك بغي
 ..حتى تأذن على مضض 

قة      ي ش كنون ف ي يس الب ف وعة ط د مجم أو تج
دة  ته  .. واح ى جامع يذهب إل دهم ل تيقظ أح .. يس

يجد أن م    ه لبسه فالن       ف وحذاءه في رجل   .. عطف
 .. فالن 

ك     تجد بعض  .. ومن تعدي الخطوط الحمراء أن
ؤال    يلة أو س زحة ثق احبه بم رج ص ناس يح ال

 .. محرج في مجلس عام 
ك      بة ل ن المح غ م ا بل ه .. والشخص مهم إال أن

 ..ويفرح ويسخط .. يبقى بشرًا يرضى ويغضب 
ول اهللا    بل رس ا أق اً  ρلم نة راجع ى المدي ن  إل  م

 ..تبوك 
قدم عليه في ذلك الشهر عروة بن مسعود الثقفي 

در  ..  يل الق يدًا جل ان س ند .. وآ ة ع يع المكان رف
 ..قومه ثقيف 
فأسلم ..  قبل أن يصل إلى المدينة     εفأدرك النبي   

.. 
رجع إلى قومه فيدعوهم إلى اإلسالم            وسأله أن ي

.. 
 ..إنهم قاتلوك : وقال له .. فخاف عليه 

يلة ثقيف فيهم نخوة االمتناع        أن ρوعرف    ..  قب
تعامل    ي ال رامة ف ع    .. والص ان م و آ ى ل حت

 ..رئيسهم 
ال عروة      ا رسول اهللا     : فق أنا أحب إليهم من    .. ي

 ..وأبصارهم .. أبكارهم 
 ..وآان محببًا مطاعًا فيهم 

اء أن ال        الم رج ى اإلس ومه إل و ق رج يدع فخ
 ..لعظم منزلته فيهم .. يخالفوه 

ا وصل إل ومه فلم ار ق رتفع .. ى دي ى م ى عل رق
 ..وهو سيدهم .. وصاح بهم حتى اجتمعوا 

ى اإلسالم  دعاهم إل لم .. ف ه أس م أن ر له .. وأظه
ردد  ل ي ه إال اهللا وأشهد أن : وجع أشهد أن ال إل

 ..محمدًا رسول اهللا 

نه ذلك          ا سمعوا م وثاروا .. صاحوا   .. فلم
 ..أن يترآوا آلهتهم 

 ..ورموه بالنبل من آل جهة 
  ..τحتى وقع صريعًا 

يه أبناء عمه        بل إل وهو ينازع الموت   .. فأق
.. 

 ما ترى في دمك ؟ : يا عروة : وقال 
ال  ا  : فق ي اهللا به رامة أآرمن هادة .. آ وش

 ..ساقها اهللا إلي 
فليس فيَّ إال ما في الشهداء الذين قتلوا مع 

ول اهللا  ي  .. ρرس تلوا ألجل ال تقت وال .. ف
 .. أحد تأخذوا بثأري من 

 ..لما بلغه خبر مقتله  .. εفقيل إن النبي 
يه  ال ف ومه : ق ي ق ثله ف ثل .. إن م آم

  .. τ.. صاحب ياسين في قومه 
به  ت   ! فانت ا بلغ م أحاسيس مهم ناس له ال

نهم    رب م ي الق زلة   .. ف ي من وا ف وإن آان
 ..األخ والولد 

ي  به النب ذا ن ك εل ى ذل ن ..  عل ى ع فنه
 ..ترويع المؤمن 

 ..ومًا يسير مع أصحابه  يεآان 
ان آل واحد منهم معه متاعه        سالحه .. وآ

 ..طعامه .. فراشه .. 
 ..فنام رجل منهم .. نزلوا منزًال 

بل صاحبه    ف مازحًا .. إلى حبل معه فأخذه  أق
.. 

رجل   تيقظ ال ًا   .. فاس تاعه ناقص وجد م .. ف
 ..وأخذ يبحث عن حبله  .. ففزع
ال   روع مس     : εفق لم أن ي ل لمس  لمًاال يح

)75(  .. 
 .. وفي يوم آخر 

 .. في مسير εآانوا يسيرون مع النبي 
 ..على راحلته وهو رجل نعس ف

 .. من آنانته سهمًافغافله صاحبه وانتزع 
بث بسالحه ف رجل بمن يع به ف.. شعر ال انت

 ..مذعورًا  ًافزع

                                                
  رواه أبو داود  ( 75 )  
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  )76(..  ال يحل لرجل أن يروع مسلمًا : εفقال 
ت     راك أوقف زح في ذي يم ثله ال ند  وم يارتك ع س

ة  ثًال –بقال ودها   - م ي ويق تغل فيأت ي تش ..  وه
 ..مازحًا.. ويوهمك أنها سرقت 

زحة   ى م يانًا عل ك صاحبك ويضحك أح د يجامل ق
 ..لكنه متألم .. مروعة 

 ولربما صبر الحليم على األذى  
                            وفؤاده من حره يتأوه

 ولربما شكل الحليم لسانه
                حذر الكالم وإنه لمفوه          

 
 ..وجهة نظر 

وآم مزحة .. انقلب ضده .. آل ما زاد عن حده 
 !!انتهت شجارًا 

 
 ..حفظ السر  .60

 ..شاع .. آل سٍر جاوز اإلثنين : اشتهر قديمًا 
ئل     دهم س ف أن أح ن اللطائ ين ؟   : وم ن اإلثن م

 !!هذان : وقال .. فأشار إلى شفتيه 
ر أني همست        في أذن أحد من الناس بسّر     ال أذآ

.. يا محمد : ثم فاجأني قائًال .. واستأمنته إياه .. 
 ..اسمح لي ال أستطيع أن أآتمه 

دره    يده ص ل شخص يضرب ب ل آ ول .. ب : ويق
والقمر في  .. واهللا لو وضعوا الشمس في يميني       

على أن أخبر .. أو السيف على رقبتي  .. شمالي  
 !!ما أخبرت .. بسرك 
م إذا     .. وآشفت له أسرارك   .. اطمأننت ووثقت   ث

فال يزال .. ثم حدث به  .. تصّبر شهرين أو ثالثة     
 .. ُيتناقل حتى يصلك 

فتيك    اوز ش ي أن يج رك ال ينبغ وجدت أن س .. ف
 ..فال تكلف الناس ما ال يطيقون 

 إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه
ر     تودع الس ذي يس در ال                       فص

 أضيق
 ..فوجدتهم آذلك ..  آثيرًا من الناس جربت

ارة    بيل االستش ى س يهم عل ك تأت كلة أن .. والمش

                                                
  رواه الطبراني وغيره   ( 76 )  

 ..ثم يفضحون سرك .. فيشيرون عليك 
نك    ن عي قطون م ن  .. فيس بحون م ويص

 ..أبغض الناس إليك 
 ..ومن أعجب ما في التاريخ 

 .. أنه قبل معرآة بدر 
ي    مع النب ا س بلة    .. εلم ريش مق ة ق بقافل

 ..ا وأراد قتاله
فلما شعر بهم ..  إليها مع أصحابه     ρخرج   

و سفيان      استأجر رجًال اسمه ضمضم      .. أب
اري   رو الغف ن عم ر  .. ب ب وأخب ال اذه وق

 ..قريشًا بالخبر 
آان .. مسرعًا إلى مكة     .. فمضى ضمضم     

 ..وصوله مكة يحتاج أن يسير أيامًا 
 ..وأهل مكة ال يدرون عن شيء من ذلك 

ي ر         يلة من الليال أت عاتكة بنت عبد    وفي ل
ب  زعتها  .. المطل ا أف بحت  .. رؤي ا أص فلم

.. بعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب          
 : فقالت له 
ي  ا أخ ا .. ي يلة رؤي ت الل د رأي واهللا لق
ي  ومك  .. أفظعتن ى ق دخل عل وتخوفت أن ي

نها شر ومصيبة        تم عليَّ ما أحدثك      ..م  فاآ
 ..وال تحدث به أحدًا .. 

  وما رأيت ؟ ..نعم : قال لها 
بل على بعير         : قالت    بًا أق حتى .. رأيت راآ

وادي      م صرخ بأعلى    " .. األبطح "وقف ب ث
وته  ى  : ص در إل ا آل غ روا ي أال انف

 ..! مصارعكم في ثالث 
يه     د اجتمعوا إل ناس ق أرى ال م مضى  .. ف ث
 ..فدخل المسجد والناس يتبعونه 

نما هم حوله      ره فوق    .. فبي ه بعي إذ صعد ب
بة  ثلها  .. الكع م صرخ بم ا آل  : ث روا ي انف

 .. غدر إلى مصارعكم في ثالث 
ي   بل أب ى رأس ج ره عل ه بعي عد ب م ص ث

 : فصرخ بمثلها ..قبيس 
ا آل غدر إلى مصارعكم في ثالث          روا ي انف

.. 
بل   ى الج ن أعل ذفها م ذ صخرة فق م أخ .. ث

بل    وق الج ن ف وي م بلت ته ى إذا ..فأق  حت
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  ..آانت بأسفل الجبل تكسرت 
ا بق    يت من بيوت مكة إال دخلته آسرة من     فم ي ب

خرة  ال  .. الص باس وق طرب الع واهللا إن : فاض
 ! هذه لرؤيا 

يبه أذى   ر فيص ي أن تنتش م خش ا  .. ث ال له فق
 .. وأنت فاآتميها ال تذآريها ألحد : محذرًا 

م خرج العباس منشغل البال بأمر هذه الرؤيا        .. ث
بة وسط الطريق              يد بن عت ه وآان ل .. فلقي الول

 ..صديقًا 
رؤيا   ه بال ه  .. فحدث ال ل تمها : وق ر .. اآ ال تخب ف

 ..بها أحدًا 
 ..فمضى الوليد 

 ..فلقي ابنه عتبة فحدثه بها 
 ..  ثم لم يمض سويعات 
وفشا .. ثم تناقلها الناس   .. حتى حدث بها عتبة      

ة     ل مك ي أه ا ف ديث به ا   .. الح دثت به ى تح حت
 .. قريش في مجالسها 
 .. عباس ليطوف بالكعبة وفي الضحى ذهب ال

ط من قريش             و جهل جالس في َرْه إذا أب في .. ف
 !!يتحدثون برؤيا عاتكة .. ظل الكعبة 

 : فلما رأى أبو جهل العباَس قال 
ا الفضل        ا أب إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا   .. ي

 .. 
  ..فلما أقبل إليه العباس وجلس معهم 

و جهل  ه أب ال ل ب : ق بد المطل ي ع ا بن ى  ..ي مت
 حدثت فيكم هذه النبية ؟ 

 وما ذاك ؟ : قال 
 .. تلك الرؤيا التي رأت عاتكة : قال 

 وما رأت ؟ : قال العباس 
ال    ا بني عبد المطلب    : ق  أما رضيتم أن يتنبأ ..ي

 رجالكم حتى تتنبأ نساؤآم ؟
د زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال          انفروا في : ق

  ..فسننتظر بكم ثالثة أيام .. ثالث 
 ..فسيكون .. فإن يك حقًا ما تقول 

تب   ك شئ نك م يكن من ذل ثالث ول وإن تمض ال
 .. عليكم آتابًا أنكم أآذب أهل بيت العرب 

وجحد .. وما رد عليه شيئًا   .. فاضطرب العباس    
 ..وأنكر أن تكون رأت شيئًا .. الرؤيا 

  ..ثم تفرقوا 
 ..فلما أقبل العباس إلى بيته 
ي ع  ن بن رأة م بق ام م ت ب ل إال .. بد المطل

يه غاضبة      ول  .. جاءت إل ررتم لهذا  : تق أق
 ثم قد ..الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم        

أما فيكم حمية   .. تناول النساء وأنت تسمع     
.. 

باس   ار  .. فاحتمى الع ال .. وث .. واهللا : وق
و جهل إلى مثل آالمه      ئن عاد أب ألفعلن .. ل

 ..وأفعلن 
 ..  رؤيا عاتكة من.. فلما آان اليوم الثالث 

باس إلى المسجد         وهو مغضب  .. ذهب الع
.. 

ا جهل     ا دخل المسجد رأى أب فمشي .. فلم
نحوه يتعرضه ليعود لبعض ما قال فيقع به      

.. 
فإذا بأبي جهل يخرج من باب المسجد يشتد 

 ..مسرعًا 
رعته     ن س باس م ب الع ان  ..!! فعج د آ فق

راك  تعدًا لخصومة وع باس .. مس ال الع فق
ه لعنه اهللا ؟    : في نفسه      أآّل هذاخوٌف ! مال

 ! مني أن أشاتمه ؟
د سمع صوت ضمضم بن              و جهل ق وإذا أب
فيان  و س له أب ذي أرس اري ال رو الغف عم

 .. ليستعين بأهل مكة 
وإذا ضمضم يصرخ في الوادي واقفًا على         

 ..بعيره 
ره     ف بعي دع أن د ج ى   .. ق يل عل دم يس وال

 ..وجه البعير 
و يق  د شق ضمضم قميصه وه ا : ول وق ي

 ..اللطيمة .. معشر قريش اللطيمة 
أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد    

  ..في أصحابه ال أرى أن تدرآوها 
 ..الغوث .. الغوث : ثم صاح بأعلى صوته 

وآان من  .. عندها تجهزت قريش وخرجت     
 ..أمرها في معرآة بدر ما آان 

تأمل آيف انتشر السر في لمحة عين             .. ف
 ..!!رص وشدة االستئمان مع قوة الح
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 ..ومن نشر السر أيضًا 
 ..أراد أن ينشر الخبر ..  لما أسلم τأن عمر 

نهم     ل م ى رج بل إل رًا   .. فأق م نش و أعظمه ه
 .. لإلشاعة 

ال    ا فالن     : فق فاآتم عني .. إني محدثك بسٍر .. ي
!.. 

 ما سرك ؟: قال 
ال تخبر  .. فانتبه  .. أشعرت أني قد أسلمت     : قال  

 ..أحدًا 
 .. ثم تولى عنه عمر 

نه   يب ع اد يغ ا آ رجل يطوف  .. فم ل ال ى جع حت
ردد   ناس وي لم  : بال ر أس َت أن عم ..!! أعلم

 ..!!أعلمَت أن عمر أسلم 
 ..وآالة أنباء متنقلة !! عجبًا 

 في حاجة τ أنسًا εوفي يوم من األيام بعث النبي 
.. 

  ؟εإلى ماذا أرسلك النبي .. فسألته .. فمرَّ بأمه 
ا  ا آنت ألفشي سّر رسول اهللا         .. واهللا  : ل  فق  ρم
.. 

غير    و ص ان أنس وه ذا آ ه  .. هك دة حفظ ي ش ف
 ..للسر 

 ..وأنى لك اليوم أن تجد مثل أنس 
  ..τقالت عائشة 

بلت فاطمة تمشي        أن مشيتها مشية النبي      .. أق آ
ρ..  

ال النبي      م أجلسها عن  .. مرحبًا بابنتي    : ρفق ث
  ..- أو عن شماله -يمينه 

 ..فبكت .. ثم أسرَّ إليها حديثًا 
 ..لم تبكين : فقلت لها 

 :فضحكت فقلت .. ثم أسرَّ إليها حديثًا 
 ..فرحًا أقرب من حزن .. ما رأيت آاليوم 

  ؟εفسألت فاطمة عما قال لها النبي 
  ..ρما آنت ألفشي سر رسول  اهللا : فقالت 

  ..ρحتى قبض النبي  
 فسألتها ؟

 )77( إن جبريل آان يعارضني  :أسر إليَّ   : فقالت  
                                                

 .يراجع القرآن معه :  يعارضه القرآن  ( 77 )  

ام   ه عارضني الع رة وإن ل سنة م رآن آ الق
رتين  ي .. م ك .. وال أراه إال حضر أجل وإن

 ..فبكيت .. أول أهل بيتي لحاقًا بي 
ال  اء  : فق يدة نس ي س ا ترضين أن تكون أم

فضحكت .. أو نساء المؤمنين .. أهل الجنة 
 ..لذلك 

 
 ..قالوا 

 ..من عرف سرك أسرك 
 

 ..حاجات قضاء ال .61
ي دراسة الماجستير      دأُت ف ا ب اطلعت .. لم

على عدد  أوسع من آتب الفرق والطوائف    
.. 

ذاهب     ذه الم ين ه ن ب ذهب .. م الم
 bragmatizem.. البراجماتي 

 ..المذهب النفعي : وترجمته بالعربية 
ا تبحرت في دراسة هذا المذهب أدرآت       لم

ا وأمريكا           نا نسمع في أوروب اذا آ أنه .. لم
ي  اه    ف ن أب ر االب يان يهج ن األح ر م .. آثي

نهما       د م ل واح م فك ي مطع ه ف وإذا قابل
 .. يحاسب عن نفسه 

ًال  اذا    .. فع نك فلم تفيد م ن أس ي ل ادام أن م
 ! أخدمك ؟

ي ؟ ق مال اذا أنف ي ؟! لم رف وقت ! واص
دي ؟  ذل جه ود   ! وأب ادي يع ردود م دون م

 ..علي 
 ..اإلسالم قلب هذا الميزان 

ا إن اهللا يحب المحسنين وأحسنو( فقال اهللا  
. ( 

ال    ئن امشي مع اخي في حاجة         : ( εوق ل
ه        تها ل يَّ من أن أعتكف     .. حتى أثب أحب إل

 ) ..في مسجدي هذا شهرًا 
يه    ة أخ ي حاج ان ف ن آ ي  .. وم ان اهللا ف آ

 ..حاجته 
ان     يمشي في الطريق فتوقفه الجارية       εوآ

ول    فيقف معها حتى .. لي إليك حاجة   : وتق
ا إلى بيت        . .يسمع حاجة      د يمضي معه وق
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 ..سيدها ليقضيها لها 
 ..  يخالط الناس ويصبر على أذاهم ρبل آان 

يمة     نفس رح املهم ب ان يع ة  .. آ ين دامع .. وع
 ..وقلب عطوف .. ولسان داع 

م    ه هو وه ان يشعر أن د  .. آ يشعر .. جسد واح
ر   ر الفقي زين  .. بفق زن الح رض .. وح وم

 ..وحاجة المحتاج .. المريض 
يه  ان ر إل دث      .. ρظ جده يح ي مس س ف د جل وق

 .. أصحابه 
 ..فإذا به يرى سوادًا مقبًال عليه من بعيد 

يهم      إذا هم قوم فقراء أقبلوا عليه من    .. نظر إل ف
 .. من قبل نجد .. مضر 

 .. ومن شدة فقرهم قد اجتابوا النمار 
ن         د ثم ال يج اش ف ة قم دهم قطع ك أح ي يمل يعن

رة والخيط      قماش من وسطه ثم      فيخرق ال  .. اإلب
 ..يخرج رأسه ويسدل باقيه على جسده 

نمار   تابوا ال د اج بلوا ق يوف .. أق دوا الس .. وتقل
ُرها      يهم أزر وال شيء غي ة .. وليس عل ال عمام

 ..وال سراويل وال رداء 
ول اهللا  ا رأى رس د ρفلم ن الجه م م ذي به   ال

 .. تغير وجهه .. والعري والجوع 
ام      م ق ته     .. ث دخل بي لم يجد شيئًا يتصدق به     ف.. ف
 ..عليهم 
.. يبحث  .. وخرج  .. ودخل بيته اآلخر    .. فخرج   

 ..فلم يجد .. يلتمس شيئًا لهم 
م راح إلى المسجد         ثم صعد .. فصلى الظهر  .. ث

 .. منبره 
 :ثم قال .. فحمد اهللا وأثنى عليه 

: ( أنزل في آتابه .. فإن اهللا عز وجل  .. أما بعد   
نَّا      ا ال ا َأيَُّه ْم ِمْن َنْفٍس     َي ِذي َخَلَقُك ُم الَّ وا َربَُّك ُس اتَُّق

اًال        ْنُهَما ِرَج ثَّ ِم ا َوَب ْنَها َزْوَجَه َق ِم َدٍة َوَخَل َواِح
ِه    اَءُلوَن ِب ِذي َتَس وا اهللاََّ الَّ اًء َواتَُّق رًا َوِنَس َآِثي

 ) ..َواألَْْرَحاَم ِإنَّ اهللاََّ َآاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا 
 .. ثم قرأ 

ْر َنْفٌس َما          يَ (  وا اهللاََّ َوْلَتْنُظ ُنوا اتَُّق ِذيَن آَم ا الَّ ا َأيَُّه
ٌر ِبَما َتْعَمُلوَن         وا اهللاََّ ِإنَّ اهللاََّ َخِبي ٍد َواتَُّق دََّمْت ِلَغ ) َق

.. 
ات والمواعظ       تلوا اآلي .. ثم صاح بهم .. وجعل ي

 :وقال 
بل أن ال تصدقوا    بل  .. تصدقوا ق تصدقوا ق

 ..ين الصدقة أن يحال بينكم وب
ناره   ن دي رؤ م ه .. تصدق ام ن درهم .. م

ره      وال يحقرن أحدآم   .. من شعيره   .. من ب
دقة   ن الص يئًا م واع  .. ش دد أن ل يع وجع
 :الصدقات  حتى قال 

 ..ولو بشق تمرة 
ه    ي آف ار بصرة ف ن األنص ل م ام رج .. فق

 ..  وهو على منبره ρفناولها رسول اهللا  
السرور في   يعرف  ρفقبضها رسول اهللا       

 ..وجهه 
ال  نة  : وق نة حس ن س ن س ا  .. م ل به فعم

ان له أجرها      ومثل أجر من عمل بها ال  .. آ
 ..ينقص من أجورهم شيء 

يئة   نة س ن سن س ا .. وم ل به ان .. فعم آ
ا      يه وزره ومثل وزر من عمل بها ال    .. عل

 ..ينقص من أوزارهم شيء 
ناس   ام ال يوتهم   .. فق ى ب رقوا إل .. فتف
ومن .. فمن ذي دينار   .. ت  وجاءوا بصدقا   

 ..ذي درهم 
 .. ومن ذي ثياب .. ومن ذي تمر 

آوم من ..   آومان ρحتى اجتمع بين يديه   
 ..وآوم من ثياب .. طعام 

ا رأى  ه    ρفلم ى آأن ه حت ل وجه ك تهل   ذل
 ..فلقة من قمر 

 ..رواه مسلم .. ثم قسمه بين الفقراء 
ا سئلت عائشة عن حاله          ..  في بيته   εولم

 :قالت 
ه   ي حاجة أهل ون ف ان يك نة .. آ ي مه أو ف

 ..أهله 
وب    ى قل ولك إل رق دخ ن ط ل م ال تجع أف

 ..قضاء حاجاتهم .. الناس 
فى    ى مستش تاج شخص إل لته .. اح فأوص

 ..إليه 
 ..استعان بك في مشكلة فأعنته عليها 

وتقف معه في آربته .. يراك تقضي حاجته 
وهو يعلم أنك ال ترجو من ذلك جزاء وال .. 
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 ..كورًا ش
 أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 

                              فطالما استعبد اإلنسان 
 إحسان

 ..رؤية 
لكنه سيحيا .. من عاش لغيره فسيعيش متعبًا 

 ..ويموت آبيرًا .. آبيرًا 
 

 !!ال تتكلف ما ال تطيق  .62
ان صاحبي من خيار الناس         .. ودينًا  .. خلقًا  .. آ

 .. وعقًال 
 .. إمام مسجد بجانب بيته آان

 ..لكني آنت أسمع ذمه على ألسنة أناس آثيرين 
 ..وال أجد له جوابًا .. آنت أتعجب من ذلك 

اره   ومًا ج ي ي ى جاءن ال .. حت يخ : ق ا ش .. ي
 !!وال معنا .. ال يصلي بنا .. صاحبك 

 !!لم ؟: قلت 
ال   ام  .. ال أدري : ق و اإلم نه ه ك .. لك ع ذل وم

 ..عن المسجد يغيب آثييييرًا 
لعله مشغول : فقلت .. فجعلت ألتمس له األعذار   

 .. لعله غير موجود بالبيت .. بأمر ضروري 
ال    ا شييييخ     : ق ة عند الباب       .. ي .. سيارته واقف

 ..وأنا متأآد أنه في بيته 
 ..جعلت أتقصى السبب لنصح صاحبي 

 ..حتى وجدت السبب 
 ..الرجل بحكم إمامته للمسجد 

يه ا ي إل ي  يأت ة ف نه اإلعان ون م ناس ويلتمس ل
 ..حاجاتهم 

 .. هذا عليه دين يريد أن يبحث له عمن يسدده 
ريد شفاعة لدخول            ثانوية وي ذا متخرج من ال وه

 .. الجامعة 
ذا مريض يريد إعانته على دخول المستشفى          وه

 .. الفالني 
 .. وهذا عنده بنات آبار ويريد لهن أزواج 

 .. ده وهذا عليه أيجار لبيته لم يسد
ة استفتاء في طالق ليذهب بها       ذا أعطاه ورق وه

 .. للمفتي العام 
 ..وهذا 

وهو رجل عادي ليس له قدرات آبيرة وال       
 ..وال وجاهة متمّيزة .. عالقات الواسعة 

وآان المسكين يغلبه الحياء والخجل من آل 
 ..فال يقدر أن يعتذر من أحد أبدًا .. أحد 

 .. اد دينه بل يأخذ معروض هذا ويعده بسد
م هاتف الثاني        ويعده أن يقبل .. ويكتب رق

 .. في الجامعة 
تعال بعد يومين وتجد ورقة : ويقول للثالث 

 .. دخول المستشفى جاهزة 
 ..وهكذا دواليك 

يأتونه على الموعد      ويعطيهم .. ويعتذر .. ف
 .. مواعيد أخرى 

نهم     رب م ار يته ى ص ى  .. حت رد عل وال ي
 ..!! ال يخرج من بيته بل وأحيانًا.. هاتفه 

اه منهم       يسبه .. إن وجده .. وصار من يلق
.. طيب لماذا تعدني : ويردد .. ويصرخ به   

 .. لماذا تجعلني أبني اآلمال عليك 
ول   ت : والثاني يق م إال أن م أآل رآت .. ل وت

 .. غيرك لما وعدتني 
ه  ا عرفت حال ر لنفسه .. لم ه حف نت أن أيق

 ..ثم تردى فيها .. حفرة 
 :ويقول .. عته مرة يعتذر من أحدهم سم

ف  ي  .. آس يئًا ف ل ش تطع أن أفع م أس ل
 .. موضوعك 

وة    ل ق ول بك يعت   : وذاك يق ت ض يب أن ط
 ..ليتك أخبرتني من قبل .. الوقت عليَّ 

يم   ول الحك ندها ق رت ع ي : تذآ تذار ف االع
 ..البداية خير من االعتذار في النهاية 

ويتحرك .. ما أجمل أن يعرف المرء قدراته 
 ..في حدود الدائرة المرسومة حوله 

 ..ولقد جربت ذلك بنفسي 
أذآر أني ألقيت محاضرة في أحد المجمعات 

 .. العسكرية بالرياض 
يا شيخ أريدك : وبعدها جاءني أحدهم وقال 
 ..في موضوع ضروري جدًا 

 ما هو ؟.. تفضل : قلت 
ال بّد .. ما يصلح أن أذآره اآلن      .. ال  : قال  
 ..بلك في وقت واسع أن أقا
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م حجم الموضوع وأنا أستمع له بلطف      جعل ُيَعّظ
لكني قد علمتني الحياة أن أآثر الناس يعطون      .. 

ا    ن حجمه ر م ور أآب ة  .. األم احب الحاج وص
 ..مجنون بها حتى تقضى 

ي      ال ل .. أظن لك محاضرة غدًا في مدينة آذا     : ق
 .. آم من الرياض 200وهي مدينة على بعد 

 .. يح صح: قلت 
ال    وأقابلك بعد المحاضرة   .. سآتي إليك هناك    : ق

.. 
 ..تعجبت من حرصه 

ًال  رجل     .. وفع رج ال رة فخ د المحاض رجت بع خ
ين  ي القدم عًا حاف ة .. وراءي مس ل ورق يحم

 ..صغيرة في يده 
بًا    ه جان ت مع ت  .. وقف ل  : قل كر اهللا .. تفض ش

 ما حاجتك ؟.. حرصك 
ال  يخ  : ق ا ش ل ا .. ي ندي أخ يحم هادة ع لش

 ..وأريدك أن تدبر له وظيفة .. االبتدائية 
 !! بس ؟: قلت 
 !!بس ؟: قال 

ًا  رجل متحمس ان ال فقة .. آ ر الش ره يثي .. ومنظ
 .. ويبدو أن أخاه يمر بظروف صعبة فعًال 

فنحن في زمن ال .. أيقنت أني لو وعدته سأخلف 
اد حامل البكالوريوس أن يجد وظيفة           فضًال .. يك

وأنا أعرف حدود قدراتي    .. تدائية  عن حامل االب    
.. 

ت  ي : قل ا أخ اعدك .. ي ى أن أس .. واهللا أتمن
 .. وأنا أتألم له آما تتألم .. وأخوك أخي 

أتمنى أن تتكرم .. لكني ال أستطيع مساعدتك أبدًا 
 ..عليَّ وتعفيني 

 ..حاول .. يا شيخ : قال 
 ..الااا أقدر : قلت 

يا .. طيب : قال و.. فناولني الورقة التي في يده    
نا    ام هواتف يها أرق ورقة ف ذه ال ذ ه إذا .. شيخ خ

 ..وجدت له وظيفة فاتصل بنا 
وسيظل .. أدرآت أنه يريد أن يربطني بحبل أمل         

 ..ينتظر االتصال 
ل دع الورقة معك     : فقلت    .. وخذ رقمي أنت .. ب

ي   ل ب يفة فاتص ه وظ دت ل ي أن .. وإن وج لعل

 ..أآتب لك شفاعة للمسئول فيها 
 ..انتظرت أن يودعني .. سكت الرجل قليًال 

بيض اهللا وجهك : لكني تفاجأت أنه قال لي   
يخ  ..  ا ش ر   .. واهللا ي ت األمي بق أن آلم س

نة   نذ س ي موضوع أخي م الن ف ذ .. ف فأخ
 ..ولم يتصل بي إلى اآلن .. الورقة 

الن     واء ف ت الل رة آلم ورقة  .. وم ذ ال فأخ
الء أناس هؤ.. ولم يتصل ولم يهتم .. أيضًا 

ا يهتمون بالضعفاء        تقم منهم    .. م .. اهللا ين
 ..وبدأ يدعو عليهم .. اهللا 

ي   ي نفس ت ف د هللا .. فقل ذت  .. الحم و أخ ل
 ..الورقة لصرت ثالثهم 

م    االعتذار في البداية خير من إخالف    .. نع
 .. الوعد 

ا أجمل أن نكون صرحاء مع اآلخرين        .. م
 ..عارفين لحدود قدراتنا 

يانًا عن   تصرخ بك .. د خروجك من البيت أح
 ..زوجتك 

بًا    ائظ .. وسكرًا .. أحضر معك حلي .. وحف
 .. وعشاء 
به  ردد .. فانت يب : ال ت يب .. ط ا .. ط وإنم

 : اصرخ بها أنت أيضًا وقل 
در  ااااااا أق تذار  .. !! م ن االع ر م ي خي فه

ودة  ند الع ي .. ع اق وقت ت .. ض أقفل
 ..نسيت .. المحالت 

 .. وإخوانك .. ئك وآذلك مع زمال
 .. أرجو أن تكون الفكرة وصلت 

 
 ..تجربة 

خير من االعتذار في .. االعتذار في البداية 
 ..النهاية 

 
 !من رآل القطة ؟ .63

بل أن تجيب على السؤال      اسمع القصة .. ق
 ..آاملة 

ان يعمل سكرتيرًا لمدير سيء األخالق        .. آ
ارة واحدة من مهارات التعامل          ال يطبق مه

 ..اس مع الن
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ه       ى نفس ال عل راآم األعم ر ي ذا المدي ان ه .. آ
 ..ويحملها ما ال تطيق 
 ..فدخل ووقف بين يديه .. صاح بسكرتيره يومًا 

 تفضل ؟.. َسْم : قال 
 ..ولم ترد .. اتصلت بهاتف مكتبك : صرخ به 

 ..آسف .. آنت في المكتب المجاور : قال 
ال بضجر      خذ هذه .. آسف  .. آل مرة آسف     : ق

م الصيانة .. راق األو رئيس قس ا ل د .. ناوله وع
 ..بسرعة 

وألقاها على مكتب رئيس قسم .. مضى متضجرًا  
 ..ال تؤخرها علينا : وقال .. الصيانة 

 .. طيب ضعها بأسلوب مناسب : قال 
ال  ر مناسب .. مناسب : ق ها .. غي م خلص المه

 ..بسرعة 
 ..حتى ارتفعت أصواتهما .. تشاتما 

 ..ى مكتبه ومضى السكرتير إل
ي       غار ف ين الص د الموظف بل أح اعتين أق د س بع

يانة  ال  .. الص ه وق ى رئيس ذ  : إل أذهب ألخ س
 ..أوالدي من المدرسة وأعود 

 ..وأنت آل يوم تخرج : صرخ الرئيس 
ال  نوات   : ق ر س ن عش ي م ذا حال رة .. ه أول م

 ..تعترض عليَّ 
ال  راء  : ق ين الحم ك إال الع ا يصلح مع ت م .. أن

 ..ك ارجع لمكتب
به     ى مكت كين إل ى المس د   .. مض ى أح وتول

الهم   ين إيص ي    .. المدرس وفهم ف ال وق ا ط لم
 ..الشمس 

ته غاضبًا             ذا الموظف إلى بي فأقبل إليه  .. عاد ه
 :وقال .. ولده الصغير معه لعبة 

 ..هذه أعطانيها المدرس ألنني .. بابا 
 ..ودفعه بيده .. اذهب ألمك : صاح به األب 

ياً   يلة   ..  مضى الطفل باآ يه قطته الجم بلت إل فأق
رجليه آالعادة       فرآلها برجله فضربت   .. تتمسح ب

 .. بالجدار 
 من رآل القطة ؟: السؤال 

 ..المدير : وتقول .. تبتسم .. أظنك 
 ..صحيح المدير 

 ..لماذا ال نتعلم فنَّ توزيع األدوار 

ل   ول بك يها نق در عل ي ال نق ياء الت واألش
ال نقدر .. دينا هذه ليست في أي     .. شجاعة   

.. 
د يتعدى ضررها إلى         خاصة أن تصرفاتك ق

 ..أقوام لم يكونوا طرفًا في المشكلة أصًال 
ويحرجونك .. وانتبه أن يستثيرك اآلخرون     

 ..قد ال تستطيع تنفيذها .. فتضطر لوعود 
نة             تقل معي إن شئت إلى المدي وانظر .. ان

ول اهللا   ى رس ه    εإل ي مجلس س ف د جل  وق
بارك    وُوحِّد رب .. عدما انتشر الدين   ب.. الم
 .. العالمين 

ين      يه مذعن ون إل بائل يأت اء الق ل رؤس جع
ومنهم من آانوا يأتون صاغرين .. مؤمنين 
 ..حاقدين 

بل رئيس من رؤساء العرب         وم أق .. وفي ي
 ..له في قومه ملك ومنعه 

يل   ن الطف ر ب بل عام ومه .. أق ان ق وآ
الم     ار اإلس ا رأوا انتش ه لم ون ل ا :يقول  ي

د أسلموا فأسلم             ناس ق وآان .. عامر إن ال
 ..متكبرًا آتغطرسًا 
ول لهم        ان يق واهللا لقد آنت أقسمت أال     : فك

بَع       يهم وتت رب عل ي الع ى تملِّكن وت حت أم
ي  ن  .. عقب ى م ذا الفت ب ه بع عق ا أت فأن
 !!قريش 

الم  ن اإلس ا رأى تمك م لم ياع .. ث وانص
ول اهللا   ناس لرس ع    .. εال ته م ب ناق رآ

  ..εأصحابه ومضى إلى رسول اهللا بعض 
ى رسول اهللا  ين εدخل المسجد عل  وهو ب

 ..أصحابه الكرام 
الة        يه الص ي عل دي النب ين ي ف ب ا وق فلم

ال  ي  : والسالم ق د خالن ا محم ف .. ي أي ق
 ..معي على انفراد 

ان    ال : فقال ..  حذرًا من أمثال هؤالء     εوآ
 ..واهللا حتى تؤمن باهللا وحده 

 ..د خالني يا محم: فقال 
يا محمد قم .. فال زال يكرر  .. εفأبى النبي 
 ..يا محمد قم معي أآلْمك .. معي أآلْمك 

ه رسول اهللا           ام مع فاجتر عامر   .. εحتى ق
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د   مه إرب حابه اس د أص يه أح ال .. إل ي : وق إن
ربه    ك فاض ت ذل إذا فعل ه ف نك وجه غل ع سأش

 ..فجعل إربد يده على سيفه واستعد .. بالسيف 
ووقف معهما رسول ..  االثنان إلى الجدار   فانفرد

رًا  εاهللا  م عام ى    ..  يكل يده عل د ب بض أرب وق
ده  .. السيف   ا أراد أن يسله يبست ي م .. فكلم فل

 .. يستطع سل السيف 
وينظر إلى    .. εوجعل عامر يشاغل رسول اهللا          

 ..وإربد جامد ال يتحرك .. إربد 
 .. فرأى أربد وما يصنع εفالتفت 

 ..أسلم .. عامر بن الطفيل يا : فقال 
 يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت ؟: فقال عامر 

 .. لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم εفقال 
أتجعل لي الملك من بعدك إن أسلمت       : قال عامر   

 ؟
م يشأ النبي         أن يعد عامرًا بوعد قد ال يتحقق εل

.. 
ه        ان صريحًا جريئًا مع ليس ذلك لك : وقال .. فك

 ..وال لقومك 
أسلم على أن   : وقال  .. فخفف عامر الطلب قليًال     

أي أآون ملكًا على البادية .. لي الوبر ولك المدر 
 ..وأنت على الحاضرة 

ه     إذا ب زم نفسه بوعود     .. εف ريد أن يل أيضًا ال ي
 ..ال : فقال .. ال يدري تتحقق أم ال .. 

ه     ر وجه ر وتغي ب عام ندها غض اح .. ع وص
 : بأعلى صوته 

د واهللا ي  ردًا   .. ا محم يًال ج يك خ ا عل .. ألمألنه
 .. وألربطن بكل نخلة فرسًا .. ورجاًال مردًا 

 ..وألغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء 
 ..ثم خرج يزبد ويرعد 

 ..  ينظر إليه وهو مولٍّ εفجعل 
م رفع      اللهم اآفني :  بصره إلى السماء وقال   εث
 ..واْهِد قومه .. عامرًا 

.. صحابه حتى إذا فارق المدينة   خرج عامر مع أ   
فصادف امرأة من قومه يقال .. تعب من المسير    

ا سلولية وآانت في خيمة لها        وآانت امرأة .. له
 ..يذمها الناس ويتهمون من دخل بيتها .. فاجرة 

أوى آخر          م يجد م زل عن فرسه مضطرًا      .. فل فن

 ..ونام في بيتها 
 فاخذته غدة وانتفاخ في حلقه آما يظهر في

 ..ففزع واضطرب .. أعناق اإلبل فيقتُلها 
ول     ورم ويق تلمس ال ل ي دة  : وجع دة آغ غ

 ..وموت في بيت سلولية .. البعير 
 ..وال مكان يشّرف .. ال موت يشّرف : أي 

تال   احة ق ي س وت ف ى أن يم ان يتمن .. آ
ال  وت بمرض  .. بسيوف األبط ه يم إذا ب ف

 !!في بيت فاجرة .. حيوانات 
 ..لمهانة للذل وا.. تبًا 

 .. قربوا فرسي : فأخذ يصيح بهم 
ربوه    وأخذ رمحه  .. فوثب على فرسه    .. فق

 .. وصار يجول به الفرس .. 
م      دة األل ن ش يح م و يص س .. وه ويتحس

غدة آغدة البعير وموت    : عنقه بيده ويقول    
 ..في بيت سلولية 

ه فرسه              دور ب ه ي زل تلك حال م ت حتى .. فل
 .. سقط عن فرسه ميتًا 

 ..ورجعوا إلى قومهم .. أصحابه ترآه 
ارهم        وا دي ا دخل بل الناس إلى إربد  .. فلم أق

 ما وراءك يا أربد ؟: يسألونه 
واهللا لقد دعانا محمد إلى .. ال شيء : فقال 

بادة شيء  ندي اآلن  .. ع ه ع و أن وددت ل ل
تله     ى أق بل حت يه بالن  ..فأرم

د مقالته بيوم أو يومين معه جمل        فخرج بع
يعه    ه ليب ه     .. ل يه وعلى جمل فأرسل اهللا عل

 ..صاعقة فأحرقتهما 
زل اهللا عز وجل في حال عامر وأربد             : وأن

مُ  اهللاُّ"  ا  َيْعَل لُ  َم لُّ  َتْحِم ى  ُآ ا  ُأنَث  َوَم
ا   َتِغيضُ  اُم َوَم  َشْيٍء َوُآلُّ َتْزَداُد اَألْرَح
 * ِبِمْقَداٍر  ِعنَدُه
 * َتَعاِل اْلُم اْلَكِبيُر اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َعاِلُم
 َجَهَر َوَمن َأَسرَّ اْلَقْوَل مَّْن مِّنُكم َسَواء

هِ  نْ  ِب وَ  َوَم َتْخفٍ  ُه ْيلِ  ُمْس اِرٌب   ِباللَّ َوَس
 * ِبالنََّهاِر 

هُ   َخْلِفِه َوِمْن َيَدْيِه َبْيِن مِّن ُمَعقَِّباٌت َل
 ُيَغيُِّر َال اهللاَّ ِإنَّ اهللاِّ َأْمِر َيْحَفُظوَنُه ِمْن

 ِبَأْنُفِسِهْم َوِإَذا َما ُيَغيُِّروْا َحتَّى ِبَقْوٍم َما
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 َلُهم َوَما َلُه َمَردَّ َفَال ُسوًءا ِبَقْوٍم اهللاُّ َأَراَد
 * ِمن َواٍل  ُدوِنِه مِّن
 َوَطَمًعا َوُيْنِشىُء َخْوًفا اْلَبْرَق ُيِريُكُم الَِّذي ُهَو

 * الثَِّقاَل  السََّحاَب
بِّحُ  رَّْعدُ  َوُيَس ِدهِ  ال ةُ ِبَحْم  ِخيَفِتِه ِمْن  َواْلَمَالِئَك
لُ  َواِعقَ  َوُيْرِس ن   َفُيِصيبُ  الصَّ ا َم اء  ِبَه  َيَش
 * اْلِمَحاِل  َشِديُد َوُهَو اهللاِّ ِفي ُيَجاِدُلوَن َوُهْم
هُ  َوةُ  َل قِّ  َدْع ِذينَ  اْلَح ونَ  َوالَّ ن  َيْدُع هِ  ِم  َال ُدوِن

َتِجيُبونَ  م  َيْس ْيءٍ  َلُه  اْلَماء ِإَلى ْيِهَآفَّ ِإالَّ َآَباِسِط ِبَش
 ِفي اْلَكاِفِريَن ِإالَّ ُدَعاء َوَما ِبَباِلِغِه ُهَو َوَما َفاُه ِلَيْبُلَغ
 " .. َضَالٍل
.. ال تلتزم إال بما تثق أنه يمكنك الوفاء به .. نعم 

 ..بعون اهللا 
ام    بًا في الناس      εق فتكلم عن اآلخرة ..  مرة خطي

 بنت محمد يا فاطمة: ثم صاح قائًال    .. وأحوالها   
فإني ال أغني عنك .. سليني من مالي ما شئت .. 

 ..من اهللا شيئًا 
 ..وأخيرًا 

زام بالشيء إال            ية عدم االلت يد على أهم مع التأآ
إال أنه ينبغي عند االعتذار أن .. وأنت قادر عليه 

 ..نستعمل أسلوبًا ذآيًا 
ألن .. جاء إليك لتبحث ألخيه عن وظيفة     : فمثًال  

 ..أو أنت .. أو أخاك .. آبير أباك مسئول 
اء وجهه ويجعله يشعر       فاعتذر بأسلوب يحفظ م

  :- مثًال –قل .. أنك تشارآه الهم 
ا فالن      ا أشعر بمعاناتك       .. ي وأخوك أعتبره   .. أن

.. ولئن آان إخواني خمسة فهو السادس .. أخي 
لكن المشكلة أنني ال أستطيع أن أفعل شيئًا اآلن        

 .. اهللا أن يوفق أخاك وأسأل .. فاعذرني .. 
 .. وتعبيرات وجه مناسبة .. مع بتسامة لطيفة 

ريد      ا ي ه م يل قضيت ل رد الجم ذا ال ك به .. فكأن
 ؟..أليس آذلك 

 ..وجهة نظر 
.. جريئًا مع الناس .. آن صريحًا مع نفسك 

 ..واعرف قدراتك والتزم بحدودها 
 

 .. الـتـواضـع .64
 .. آنت في مجلس فيه عدد من الوجهاء 

ت  تغنى  ف ن رآه اس د م ي ! حدث أح ال ف وق
 :أثناء حديثه 

ال    ..  د العم ررت بأح ده  .. وم ّد ي فم
افحني  دي     .. ليص ددت ي م م رددت ث فت

 .. وصافحته 
 .. مع أني ال أعطي يدي ألي أحد : ثم قال 

ول         ا شاء اهللا يق ال أعطي يدي ألي أحد : م
.. 

ا رسول اهللا       فكانت األمة المملوآة      .. ρأم
عيفة  ريق ت.. الض ط الط ي وس اه ف .. لق

ا   م أهله ن ظل يه م تكي إل رة .. فتش أو آث
غلها  دها    .. ش ي ي ده ف يجعل ي نطلق .. ف في

 .. معها إلى أهلها ليشفع لها 
ول  ان يق ي  : وآ ان ف ن آ نة م دخل الج ال ي

 ..قلبه مثقال ذرة من آبر 
م سمعنا الناس يرددون        فالن .. يا أخي : آ

 " ..شايف نفسه "فالن .. متكبر 
م تستعن بجارك في آذا ؟       : سأله   وت اذا ل لم

ما يعطينا وجه .. فالن متكبر علينا : فيقول 
!! 

رون       ذين يتكب ئك ال ون أول م مبغوض م ه آ
 .. ويعاملونهم باستعالء .. على الناس 

بوذ  و من م ه ى أن رآه .. آ ذي يطغ ذاك ال
 ..استغنى 

ي     ي ف ناس ويمش ده لل عر خ ذي يص ذاك ال
 ..األرض مرحًا 

ذي   ال ذاك ال ى العم ر عل دام .. يتكب .. والخ
 ..والفقراء 

تهم   ن محادث ر ع افحتهم .. يتكب .. ومص
 ..ومجالستهم 

ا دخل      ة فاتحًا    εلم جعل يمر بطرقات ..  مك
ة التي طالما أوذي فيها     واسُتهزئ به .. مك

 .. 
ساحر .. يا مجنون   .. آم سمع في طرقاتها     

 ..آذاب .. آاهن .. 
دًا عز      دخلها قائ يوم ي .. ممكنًا .. يزًا وهو ال

 ..قد أذل اهللا أهلها بين يديه 
 فكيف آان شعوره وهو داخل ؟
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 :قال عبد اهللا بن أبي بكر 
ول اهللا   ل رس ا وص وى  εلم ى ذي ط ف ..  إل وق

 ..على راحلته معتجرًا بقطعة برد حمراء 
حين ..  ليضع رأسه تواضعًا هللا εوأن رسول اهللا 

تح      ن الف ه م رمه اهللا ب ا أآ ى إن حت .. رأى م
نونه  ته  ( عث رف لحي طة  ) ط س واس يكاد يم ل

 ..الرحل 
ال أنس  ول اهللا : وق ل رس تح εدخ وم الف ة ي  مك

 ..وذقنه على راحلته متخشعًا 
ال ابن مسعود        بل رجل إلى رسول اهللا      : وق  εأق

 ..فأخذته الرعدة .. فكلمه في شيء 
ال    يك      : εفق رأة من         .. هون عل ا ابن ام ا أن فإنم

 ) ..اللحم الـمجفف .. ( قريش تأآل القديد 
ان    ول    εوآ ا يجلس العبد      :  يق وآآل .. أجلس آم

 ..آما يأآل العبد 
 .. نعم 

 تواضع تكن آالنجم الح لناظر 
اء    فحات الم ى ص                             عل

 وهو رفيع
 وال تُك آالدخان يعلو بنفسه 

و   ّو وه بقات الج ى ط                            عل
 رفيع

 ..تصار باخ
وما زاد اهللا عبدًا .. من تواضع هللا رفعه 

 ..بالتواضع إال عزًا 
 

 ..العبادة الخفية  .65
بل عشر سنوات        يع      .. ق ام رب وفي ليلة  .. في أي

 ..باردة آنت في البر مع أصدقاء 
فاضطررنا إلى المبيت  .. تعطلت إحدى السيارات    

 ..في العراء 
نا حولها             ارًا تحلق ا أشعلنا ن ر أن ما أجمل و.. أذآ

 ..أحاديث الشتاء في دفء النار 
طال مجلسنا فالحظت أحد اإلخوة انسلَّ من بيننا         

 .. 
 ..آانت له عبادات خفية .. آان رجًال صالحًا 

رًا           ة مبك توجه إلى صالة الجمع بل .. آنت أراه ي
 ..!!أحيانًا وباب الجامع لم يفتح بعد 

 ..قام وأخذ إناًء من ماء 
 .. اجته ظننت أنه ذهب ليقضي ح

نا      أ علي رقبه   .. أبط رأيته بعيدًا  .. فقمت أت ف
رداء من شدة البرد           .. عنا    د لف جسده ب ق

راب    ى الت اجد عل و س ة .. وه ي ظلم .. ف
 ..يتملق ربه ويتحبب إليه 

ية   بادة الخف ذه الع نت أن له ي .. أيق زًا ف ِع
 ..الدنيا قبل اآلخرة 
 .. مضت السنوات 

 القبول في قد وضع اهللا له  .. وأعرفه اليوم   
 .. األرض 

ه مشارآات في الدعوة       ة الناس  .. ل وهداي
 .. 

جد    وق أو المس ي الس ى ف ت .. إذا مش رأي
يه       ابقون إل بار يتس بل الك غار ق .. الص

 .. ومحبين .. مصافحين 
رون من تجار         م يتمنى الكثي .. وأمراء .. آ

هورين  ناس  .. ومش وب ال ي قل نالوا ف أن ي
 .. من المحبة مثل ما نال 

 .. كن هيهاااات ول
يت سهران الدجى        ! نومًا *** وتبيته  .. أأب
 وتبغي بعد ذاك لحاقي ؟

م    ذين آمنوا وعملوا الصالحات  .. ( نع إن ال
أي يجعل لهم   ) .. سيجعل لهم الرحمن ُودًا      

 ..محبة في قلوب الخلق 
 .. إذا أحبك اهللا جعل لك القبول في األرض 

ال    ادى       : εق جبريل إن اهللا إذا أحب عبدًا ن
 : فقال .. 

 .. إني قد أحببت فالنًا فأحبه 
 ..فيحبه جبريل : قال 

ماء     ل الس ي أه نادى ف م ُي ب : ث إن اهللا يح
 .. فالنًا فأحبوه 

 ..فيحبه أهل السماء 
 ..ثم تنزل له المحبة في أهل األرض : قال 

ول اهللا   ذلك ق وا " ف نوا وعمل ذين آم إن ال
  .."الصالحات سيجعل لهم الرحمن ُوّدًا 

ادى جبريل  .. وإذا أبغض اهللا عبدًا       إني : ن
ًا فأبغضه       .. فيبغضه جبريل .. أبغضت فالن
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نادى في أهل السماء            م ُي بغض فالنًا    : ث إن اهللا ي
 ..فأبغضه 

 .. فيبغضه أهل السماء 
  ..)78(.. ثم تنزل له البغضاء في األرض 

وام   ن الع ر ب ال الزبي نكم أن  : τق من استطاع م
 ..  من عمل صالح فليفعل خبيئةيكون له 

 ..والعبادة الخفية أنواع 
نها  يل   .. م الة الل ى ص اظ عل ة  .. الحف و رآع ول

يلة    ل ل رًا آ دة وت اء  .. واح د العش ليها بع تص
رة  نام .. مباش بل أن ت ر .. أو ق بل الفج .. أو ق

 ..لتكتب عند اهللا من قوام الليل 
فأوتروا يا أهل .. إن اهللا وتر يحب الوتر  : εقال 

 .. القرآن 
نها    بين .. السعي في اإلصالح بين الناس        .. وم

مين   زمالء المتخاص ران  .. ال ين الجي ين .. ب ب
 ..الزوجين 

ال  ة  : εق ن درج ل م رآم بأفض الةاال أخب  الص
  ؟والصدقة والصيام

 ..بلى : قالوا 
ال     هي  البينوفساد ذات    .. البينإصالح ذات   : ق

  )79( الحالقة
 ..  اهللا ومنها اإلآثار من ذآر

 .. فإن من أحب شيئًا أآثر من ذآره 
ال  .. وفي الحديث     ئكم بخير أعمالكم  أال  : εق أنب

 .. درجاتكموأرفعها في  .. مليككم عند وأزآاها.. 
وخير لكم ..  والورق الذهبوخير لكم من إعطاء 

وا      فتضربوا أعناقهم ويضربوا عدوآم من أن تلق
 ؟..أعناقكم 

  يا رسول اهللا ؟وما ذاك.. بلى : قالوا 
  ..)80(ذآر اهللا عز وجل : قال 

نها  ر .. وم دقة الس ئ  .. ص ّر تطف دقة الس فص
 .. غضب الرب 

ر   و بك ان أب ى  τآ رج إل ر خ لى الفج  إذا ص
ثم عاد  .. فاحتبس فيها شيئًا يسيرًا      .. الصحراء   

                                                
 .   رواه البخاري ومسلم ،  والترمذي واللفظ له   ( 78 )  
 .  رواه أحمد وغيره    ( 79 )  
 .  رواه أحمد والترمذي وغيرهما ، صحيح      ( 80 )  

 ..إلى المدينة 
ر  روجه τفعجب عم ن خ ومًا ..  م بعه ي فت

 ..خفية بعدما صلى الفجر 
إذ  و بكر يخرج من المدينة ويأتي على    ف ا أب

فاختبأ له عمر .. خيمة قديمة في الصحراء 
 ..خلف صخرة 

و بكر في الخيمة شيئًا يسيرًا           بث أب ثم .. فل
 ..خرج 

ل     خرته ودخ ن وراء ص ر م رج عم فخ
إذا فيها امرأة ضعيفة عمياء  .. الخيمة    .. ف

 ..وعندها صبية صغار 
  ..من هذا الذي يأتيكم: فسألها عمر 

هذا رجل من المسلمين .. ال أعرفه : فقالت 
 ..منذ آذا وآذا .. يأتينا آل صباح .. 

ل  اذا يفع ال فم ت : ق نا : قال نس بيت .. يك
نا   ن عجين نا  .. ويعج ب داجن م .. ويحل ث

 .. يخرج 
لقد أتعبت الخلفاء  : فخرج عمر وهو يقول      

ا بكر      ا أب اء  .. من بعدك ي د أتعبت الخلف لق
 ..بكر من بعدك يا أبا 

*   *   *   *   *   *   *   * 
م يكن عمر        يدًا في تعبده وإخالصه    τول  بع

 ..عن أبي بكر 
 .. فقد رآه طلحة بن عبيد اهللا 

يل    واد الل ي س رج ف م   .. خ تًا ث دخل بي .. ف
.. فعجب طلحة .. خرج منه ودخل بيتًا آخر 

 !!ماذا يفعل عمر في هذه البيوت 
يت     ى الب ب إل ة ذه بح طلح ا أص فلم

 ..فإذا عجوز عمياء مقعدة..األول
 ما بال هذا الرجل يأتيك ؟: فقال لها 

يأتيني .. إنه يتعاهدني منذ آذا وآذا : قالت 
 .. بما يصلحني ويخرج عني األذى 

ول   و يق ة وه رج طلح ا : فخ ك ي تك أم ثكل
 أعثراُت عمَر تتبع؟..طلحة

*   *   *   *   *   *   *   * 
فإذا .. ة  إلى ضواحي المدين  τوخرج مرة     

ريق      ط الط ازل وس بيل ن ر س رجل عاب .. ب
.. وقعد عند بابها .. وقد نصب خيمة قديمة 
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 من الرجل ؟: فسأله عمر .. مضطرَب الحال 
ال    جئت إلى أمير المؤمنين .. من أهل البادية : ق

 ..أصيب من فضله 
يمة    ل الخ رأة داخ ين ام ر أن مع عم أله .. فس فس

 عنه ؟
 ..حاجتك انطلق رحمك اهللا ل: فقال 

 ..هذا من حاجتي : قال عمر 
ال  ق   : فق ي الطل ي ف د  -امرأت ي تل يس - يعن  ول

 .. عندي مال وال طعام وال أحد 
ريعًا   ته س ى بي ر إل رجع عم رأته أم .. ف ال الم فق

نت علي       ثوم ب هل لك في خير ساقه اهللا إليك     : آل
 ؟

ت  ا ذاك : قال رجل  .. وم ر ال رها بخب .. فأخب
ت ا م رأته معه ت ام رابًا .. اعًا فحمل و ج ل ه وحم

ام     يه طع بًا   .. ف درًا وحط ومضى إلى الرجل  .. وق
.. 

 ..  ودخلت امرأة عمر على المرأة في خيمتها 
رجل          د هو عند ال نار وأخذ ينفخ   .. وقع فأشعل ال

ب   ام  .. الحط نع الطع تخلل .. ويص دخان ي وال
 ..والرجل قاعد ينظر إليه .. لحيته 

ك     ى ذل و عل نما ه احت .. فبي ن   إذ ص رأته م  ام
بشر صاحبك .. يا أمير المؤمنين .. داخل الخيمة 

 ..بغالم 
: فزع وقال .. أمير المؤمنين .. فلما سمع الرجل 

ال  .. أنت عمر بن الخطاب        فاضطرب .. نعم : ق
: فقال له عمر .. وجعل يتنحى عن عمر.. الرجل 
 ..مكانك 

م حمل عمر القدر         وقربه إلى الخيمة وصاح    .. ث
 .. أشبعيها ..بامرأته 

ام  ن الطع رأة م ت الم ي .. فأآل رجت باق م أخ ث
 ..الطعام خارج الخيمة 

ام عمر فأخذه فوضعه بين يدي الرجل       وقال .. فق
 .. فإنك قد سهرت من الليل .. آل : له 

 .. ثم نادى عمر امرأته فخرجت إليه 
رجل      ال لل د    : فق ان من الغ نا نأمر لك   .. إذا آ فأت
 .. بما يصلحك 

*   *   *   *   *   *   *   * 
ي بن الحسين يحمل جراب الخبز على           ان عل وآ

يل  ره بالل ا.. ظه ول ..فيتصدق به إن : ويق
 ..صدقة السر تطفىء غضب الرب 

واد   ار س ره آث ي ظه دوا ف ات وج ا م .. فلم
وا  ال  : فقال ر حم ذا ظه ناه .. ه ا علم وم

 .. اشتغل حماًال 
ام عن مائة بيت في المدينة     .. فانقطع الطع

تام    ل واألي يوت األرام ن ب يهم  .. م ان يأت آ
يل  امهم بالل ره  .. طع ن يحض درون م ال ي

 ..فعلموا أنه الذي ينفق عليهم .. إليهم 
يصوم .. وصام أحد السلف عشرين سنة     

ومًا        ومًا ويفطر ي درون عنه      .. ي ه ال ي وأهل
ت    ..  يه إذا طلع رج إل ان يخ ه دآ ان ل آ

 فإذا.. الشمس ويأخذ معه فطوره وغداءه         
وإذا آان  .. آان يوم صومه تصدق بالطعام      

 ..يوم فطره أآله 
مس    ربت الش إذا غ ه   .. ف ى أهل ع إل رج

 ..وتعشى معهم 
م  ي    .. نع بودية هللا ف عرون الع وا يستش آان

 ..جميع أحوالهم 
 ِلْلُمتَِّقيَن  ِإنَّ{: واهللا يقول .. هم المتقون 

اًزا   قَ * َمَف ْتَراًبا َأ َوَآَواِعَب* َوَأْعَناًبا  َحَداِئ
 َلْغًوا ِفيَها َيْسَمُعوَن الَّ* َوَآْأًسا ِدَهاًقا * 
ذَّاًبا   َوَال َزاء * ِآ ن  َج كَ  مِّ اء   رَّبِّ َعَط

  ..}ِحَساًبا 
ق  بة الخال ب مح زرع .. فاطل تكفل ب و ي وه
 .. محبتك في قلوب خلقه 

 
 ..إضاءة 

ليس الغاية أن تكون ظواهر اآلخرين تحبك 
 ..اطنهم أيضًا إنما الغاية أن تحبك بو.. 

 
 ..أخرجهم من الحفرة  .66

م يقع مرة أن أحرجك شخص في مجلس          أل
 ..عام بكلمة جارحة 

ا سخر منك     ان   .. أو ربم أي شيء وإن آ ب
ك .. صغيرًا  لوبك .. بلباسك أو آالم أو أس

 .. 
ا  نك شخص م ع ع نان .. فداف فشعرت بامت
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ه      ألنه آأنما أمسك بطرف ثوبك عندما    .. عظيم ل
 .. هاوية دفعك غيرك إلى

ارة مع اآلخرين          وسترى لها .. مارس هذه المه
 ..تأثيرًا ساحرًا 

لو دخلت على شخص وأقبل ولده يحمل طبقًا في        
ام    فكاد أن يقع الطبق .. لكنه استعجل قليًال  .. طع

يه ثائرًا       .. على األرض     لماذا .. فانطلق األب عل
 ..العجلة ؟ آم مرة أعلمك ؟ 
  ..فاحمرَّ وجه الولد واصفرَّ

ما شاء .. رُجل .. بل فالن بطل .. ال : فقلت أنت 
ذا لوحده           يه يحمل آل ه ولعله استعجل .. اهللا عل

 .. ألن فيه أغراض أخرى أيضًا 
 ..أي امتنان سيشعر به الغالم لك 

 ..فما بالك مع الكبار .. هذا مع الصغار 
يت على زميل في اجتماع           و أثن بعدما صبوا .. ل

 ..م عليه وابًال من اللو
يت على أحد إخوانك       دما انكب اإلراد  .. أو أثن بع

 ..األسرة عليه معاتبين 
َبشَّْر يا : شاب أحرجه شخص بسؤال أمام الناس 

 !آم نسبتك في الجامعة ؟.. فالن 
يك   اهللا عل ام    .. ب ل أم أله عاق ؤال يس ذا س ل ه ه

 !!الناس ؟
فأنقذته قائًال بلطف .. فانقلب وجه الشاب متلونًا      

ا:  يش ي الن  ل ا ف تزوجه ؟..  أب ندك !! س أو ع
 .. وظيفة له ؟ أو 

 ..فضحكوا وُنسي السؤال 
به على دنوِّ معدله الدراسي        و عات : فقلت .. أو ل

ا أخي ال تلمه         لكن سيشد .. تخصصه صعب .. ي
 ..حيله إن شاء اهللا 

 .. آسب محبة الناس فرص يقتنصها األذآياء 
نمها    ك فاغت بت رياح ل خا *** إذا ه إن لك ة ف فق

 سكون
ان عبد اهللا بن مسعود           ρيمشي مع النبي     .. τآ

.. 
ره النبي أن يصعدها ويحتزَّ له          را بشجرة فأم فم

 .. عودًا يتسوك به 
.. نحيل الجسم .. فرقى ابن مسعود وآان خفيفًا     

 .. فأخذ يعالج العود لقطعه 

.. فأتت الريح فحرآت ثوبه وآشفت ساقيه      
 .. ن فإذا هما ساقان دقيقتان صغيرتا

 ..فضحك القوم من دقة ساقيه 
ال النبي     من دقة ! .. مّم تضحكون ؟ : ρفق

 ! ساقيه ؟
زان         ا أثقل في المي يده إنهم ذي نفسي ب وال

  )81(.. من أحد 
 

 ..وجهة نظر 
آسب محبة الناس فرص يقتنصها األذآياء 

.. 
 

 ..االهتمام بالمظهر  .67
ين طالبه في          ومًا ب ًا ي يفة جالس و حن ان أب آ

 ..درس المسجد ي
ته            م في رآب ه أل ان ب .. وقد مد رجله .. وآ

 ..واتكأ على جدار 
ناء   ذه األث ي ه باس   .. ف يه ل ل عل بل رج أق

ة حسنة .. حسن  ر مهيب .. وعمام ومظه
يته    ..  ي مش ورًا ف ان وق ي   .. آ يًال ف جل

 ..خطوته 
ي       ب أب س بجان ى جل الب حت ه لط ح ل أفس

 .. حنيفة 
يفة مظهره         و حن ا رأى اب  .. ورزانته.. فلم

ته      ة هيئ استحى من طريقة جلسته    ,, ورتاب
 ..وتحمل ألم رآبته ألجله .. وثنى رجله 

يفة في درسه والرجل يسمع      و حن استمر أب
.. 

 ..فلما انتهى من الدرس 
دأ الطالب يسألون      فرفع ذلك الرجل يده   .. ب

 ..ليسأل 
 ما سؤالك ؟: وقال .. التفت إليه الشيخ 

ال    ا شيخ     : فق ة المغرب  متى وقت صال  .. ي
 ؟ 

 .. !!إذا غربت الشمس : قال 
ال    .. وإذا جاء الليل والشمس لم تغرب        : ق

                                                
 هما   رواه أحمد وأبو يعلى وغير   ( 81 )  
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 !فماذا نفعل ؟
.. آن ألبي حنيفة أن يمد رجليه : فقال أبو حنيفة 

 .. ومد رجله آما آانت 
ناقض    ذا السؤال المت يف !!.. وسكت عن ه إذ آ

 !!يأتي الليل والشمس لم تغرب ؟
ى إ  رة األول ون إن النظ ن  يقول ي ذه وِّن ف يك تك ل

 ..من تصوره عنك % 70المقابل أآثر من 
ى    رة األول تجد أن النظ تأمل س ند ال ه ع بدو أن وي

ن   ر م ون أآث نك % 95تك تكلم .. ع ى ت أو .. حت
 ..تعرِّف بنفسك 

رآة    فى أو ش ي مستش ر ف ي مم يت ف و مش ول
وعليه وقار .. وبجانبك شخص عليه ثياب حسنة 

 إذا – ال شعوريًا  ربما –لرأيت أنك   .. في مشيته   
: وصلت إلى باب في الممر التفتَّ إليه وقلت له         

 !!طال عمرك .. تفضل 
.. ولو رآبت سيارة أحد أصدقائك فرأيتها فوضى 

ذاء مرمي  ردة ح نا ف نا روق شاورما .. ه .. وه
 ..وأشرطة آاسيت متناثرة .. وهما منديل 

رة عن الشخص مباشرة أنه فوضوي         لكونت فك
 ..لترتيب غير مبال با.. 

 ..ومظهرهم العام .. وآذلك في لباس الناس 
ر ال     تمام بالمظه و االه نا ه يه ه ذي أعن وال

باس أو السيارة           .. أو األثاث   .. اإلسراف في الل
 ..أوغيرها 

 .. يعتني بهذه النواحي آثيرًا εآان رسول اهللا 
ة حسنة يلبسها في العيدين والجمعة        ه حل ان ل فك

.. 
 ..في استقبال الوفود وآانت له حلة يلبسها 

 ..آان يعتني بمظهره ورائحته 
 .. وآان يحب الطيب 

ال أنس      ان رسول اهللا     :  τق أزهر اللون    .. ρآ
 .. إذا مشا تكفأ .. آأن عرقه اللؤلؤ 

ف   ن آ ين م رًا أل باجًا وال حري ت دي ا مسس وم
   .. ρرسول اهللا 

ة     ن رائح يب م رًا أط كًا وال عنب ممت مس وال ش
ُده مطيبًة آأنما أخرجت من    و  .. ρالنبي    آانت ي

 ..جؤنة عطار 
 ..يعرف بريح الطيب إذا أقبل   .. ρوآان 

ال أنس  ان رسول اهللا  (  τوق رد ρآ   ال ي
 ) ..الطيب 

س   ال أن باجًا   : ق رًا وال دي ت حري ا مسس م
  ..εألين من آف رسول اهللا 

ان    آان وجهه ..   أحسن الناس وجهًا    ρوآ
 .. مستنيرًا آالشمس 

ا ه  وآ تنـار وجه ّر اس أن .. ن إذا ُس ى آ حت
 .. وجهه قطعة قمر 

ر بن سمرة رأيت رسول اهللا          ال جاب  في ρق
 .. ليلة مضيئة مقمرة 

  وإلى القمر  ρفجعلت أنظر إلى رسول اهللا       
راء   ..  ة حم يه حل ندي   .. وعل و ع إذا ه ف

 ..أحسن من القمر 
ذلك يأمر المسلمين         ان يأمر المسلمين ب وآ

 ..بمراعاة المظهر 
يه    ن أب وص ع ي األح ن أب ال  ..  τع : ق

يت النبي      أي ردئ (  وعلّي ثوب دون     ρأت
.. ( 

  ..نعم : ألك مال ؟ قلت  : ρفقال 
ال  ت   : ق ال ؟ قل ن أي الم ل  : م ن اإلب م

 .. والبقر والغنم والخيل والرقيق 
ال  اًال     : ρفق اك اهللا م إذا آت ُر  .. ف َر أث فُلي

 .. نعمة اهللا عليك وآرامِته 
ا  م اهللا عليه نعمة     : ( ρل  وق فإن .. من أنع

 ) . اهللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 
 : قال  τوعن جابر بن عبداهللا 

زائرًا في منزلنا فرأى     .. ρأتانا رسول اهللا    
 ..رجًال شعثًا قد تفرق شعره 

ال    ا آان يجد هذا ما ُيسكن به شعره    : فق أم
 ؟ 

 : ورأى رجًال آخر وعليه ثياب وسخة فقال       
 ..أما آان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه ؟ 

 ) .. من آان له شعر فليكرمه : ( وقال 
ان يحّرص على حسن السمت       وجمال .. وآ

 ..  وطيب الرائحة .. واللباس .. الشكل 
إن اهللا جميل : ( وآان يردد في الناس قائًال 
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  ..)82() يحب الجمال 
 

 ..تجربة 
% 70مقابل النظرة األولى إليك تطبع في ذهن ال

 ..من تصوره عنك 
 

 .. الصدق .68
ر أني آنت أراقب على الطالب يومًا في قاعة          أذآ

تحان    وم خميس         .. االم تحان ي ان االم ومع .. وآ
نا   ًال إال أن ازة أص و إج يس ه وم الخم أن ي

 ..اضطررنا أن نجعل فيه امتحانًا لزحمة المواد 
د مضي ربع ساعة من بداية االمتحان          أقبل .. بع

رًا    أحد الطال    بدو عليه      .. ب متأخ ان المسكين ي آ
 .. االضطراب الشديد 

ه  ت ل وًا : قل ك .. عف ن أسمح ل رًا ول يت متأخ أت
 ..بدخول االمتحان 

 ..فبدأ يرجوني أن أسمح له 
 !ما الذي أخرك ؟: قلت 
 !!راحت علي نومة .. واهللا يا دآتور  : قال 

فدخل وامتحن  .. وقلت تفضل    .. أعجبني صدقه     
.. 

 ما أخرك ؟: قلت .. دقائق أقبل طالب آخر بعده ب
تعرف .. يا دآتور واهللا الطريق زححححمة : قال 

هذا رايح .. الناس في الصباح طالعين لدواماتهم  
 ..وهذا .. وهذا لشرآته .. جامعته 

 .. وجعل يعدد عليَّ ليقنعني أن الطريق زحمة 
ين   ازة للموظف يوم إج كين أن ال ي المس .. ونس

 !! الطرق إال طالبنا وربما ليس في
ه   ت ل ة   : قل وارع زحم ي الش يارات .. يعن والس

 تمأل الطرق ؟
 ..إي واهللا يا دآتور آأنك ترى : قال 

ت  اطر : قل ا ش بط !! ي ذب فاض إذا أردت أن تك
ة    ا أخي اليوم خمييييس      .. الكذب يعني ما فيه   .. ي

 !!من أين جاءت الزحمة ؟.. دوامات 
بنشر علي الكفر . " .نسيت .. آه يا دآتور : قال 

ف     " ..  يارة فوق ارات الس دى إط ت إح أي تعطل

                                                
  رواه مسلم    ( 82 )  

 ..!!إلصالحها 
ان المسكين مضطربًا متورطًا      فضحكت .. آ

 .. ودخل ليمتحن 
م    ما أقبح أن يكتشف الناس أنك تكذب   .. نع

 .. عليهم 
نك     ناس ع ر ال ذب ينف دك  .. الك ويفق

 ..المصداقية عندهم 
 ..ويجعلهم ال يثقون فيك 

و وقعت دهم مشكلة فل ن يشكوها ..  ألح فل
 ..إليك 

 ..ولو تكلمت بشيء لن يسمعوه بتقبل 
ال     إال آلهايطبع المؤمن على الخالل     : εق

 ) 83( والكذب الخيانة
ئل  ه  .. εوس يل ل ول اهللا : فق ا رس .. ي
  جبانًا ؟المؤمنأيكون 
 ..نعم : فقال 
  بخيًال ؟المؤمنأيكون : فقيل 
 ..نعم : فقال 
  ؟آذابًا المؤمنن أيكو: فقيل 
   )84( .. ال: فقال 

  :τوقال عبد اهللا بن عامر 
 قاعد في εورسول اهللا .. دعتني أمي يومًا    

 :فقالت .. بيتنا 
  ..أعطيك تعال.. ها 

ول اهللا    ا رس ال له ا أردت أن  : εفق وم
 تعطيه ؟

 ..أعطيه تمرًا : قالت 
ا  ال له يئًا    : فق يه ش م تعط و ل ك ل ا إن .. أم

 ) 85(ذبة آتبت عليك آ
ان  ته    εوآ ل بي ن أه د م ى أح ع عل  إذا اطل

 ..لم يزل معرضًا عنه .. آذب آذبة 
ناس     ندفع بعض ال يان ي ن األح ر م ي آثي ف

ار أنفسهم بصورة      .. إلى الكذب      ألجل إظه
 ..أآبر من الحقيقة 

                                                
  رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما    ( 83 )  
  مالك في المؤطأ   ( 84 )  
  رواه أبو داود  ( 85 )  
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ؤلفها    والت ي ي بط ذب ف تجده يك ف .. ف ومواق
 ..يخترعها 

 ..ليمّلحها .. أو يزيد في القصص 
نده  أو يدع ياء ع اذب  .. ي أش و آ بع .. وه فيتش

 ..بما لم يعط 
 ..أو تجد الكذاب يعد ويخلف 

ور    تورط بأم نوعة   .. أو ي ذارًا مت تلق أع .. فيخ
 ..وسرعان ما يكتشف الناس آذبه فيها 

لطان   ام الس اء أم د العلم ى .. وقف أح فشهد عل
 .. شيء 

 ..آذبت : فقال السلطان 
الم      اهللا     : فصاح الع و نادى مناٍد     وا.. أعوذ ب هللا ل
ا آذبت  .. إن اهللا أحلَّ الكذب   : من السماء     .. لم

 !!فكيف وهو حرام 
 

 ..حقيقة 
 ..الكذب لون واحد آله أسود 

 
 ..الشجاعة  .69

يمة            دما خرجنا من الول ي بع ال ل تصدق آنت : ق
 ..أعرف اسم الصحابي الذي تكلمتم عنه 

ت  بًا : قل رته !! عج ا ذآ يش م نا .. ل د رأيت وق
 !ن ؟متحيري

 ..خجلت أتكلم : خفض رأسه وقال 
 ..تبًا للُجبن : قلت في نفسي 

ان يدرس في السنة األخيرة من الثانوية           وآخر آ
.. 

ي      ال ل ومًا فق ه ي يت ب ت   : التق ين دخل بل يوم ق
ل  ين  .. الفص الب واجم رأيت الط درس .. ف والم

 ..بدون شرح .. جالس على آرسيه 
 !ما الخبر ؟: جلست وسألت الذي بجانبي 

 .. زميلنا عساف مات البارحة : قال 
اف     دقاء عس ن أص دد م ل ع ي الفص ان ف .. آ

والغون في عدد من المحرمات .. تارآون للصالة 
.. 

ر الخبر عليهم واضحًا         ان تأثي حدثتني نفسي  .. آ
ى     يها عل ثهم ف ية أح ة وعظ يهم آلم ي عل أن ألق

 ..وإصالح النفس .. وبر الولدين .. الصالة 

 هل فعلت ؟.. ااز ممتاا: قلت له 
 ..خجلت .. ال .. بصراحة : قال 

كت  ي    .. س ول ف ا أق ي وأن ت غيظ وآظم
 !!تبًا للـُجْبن ؟: نفسي 

ألها  رأة تس ك  : ام م تصارحي زوج اذا ل لم
 بالموضوع ؟

تقول   تحي : ف زعل !! أس ت ي ت !! خف خف
 ..خفت .. يهجرني 

أله  كلة  : شاب تس اك بالمش ر أب م تخب ـَم ل ل
 !قبل أن تتفاقم ؟

 .. ما أتجرأ .. أخاف : فيقول 
أستحي : أو ربما رفع أحدهم ضغطك بقوله 

 .. أخجل أثني عليه .. أبتسم 
 ..يستخف دمه .. أخاف يقولون يجامل 

رًا    رفات آثي ذه التص مع ه ى أن .. أس فأتمن
 !إلى متى ؟.. يا جبناااااء : أصرخ فيهم 

دًا   ي مج بان ال يبن ى  .. الج فر عل و ص ه
 ..الشمال دائمًا 

ًا تلّحف بـُجـْبنه ولم يشارك     إن حضر مجلس
 ..أو ينطق بكلمة .. برأي 

وا   حكوا وعّلق تة ض روا نك م .. وإن ذآ ول
ه   ض رأس ى أن خف زيد عل تطع أن ي يس

 ..وتبسم 
ًا     به أحد لوجوده   .. وإن حضر مجلس م ينت ل

.. 
.. أو زوجًا .. واألعظم من ذلك إن آان أبًا    

 .. أو مديرًا 
 .. أو حتى زوجة أو أمًا

 ..وليس له قدر .. الناس يكرهون الجبان 
 ..فعود نفسك على الشجاعة في اإللقاء 

 ..الشجاعة في النصح 
ع    تعامل م ارات ال يق مه ي تطب جاعة ف الش

 ..الناس 
 

 ..وجهة نظر 
صبر : وإنما النصر .. عّود نفسك ودربها 

 ..ساعة 
 



 ـكـيـاِتـَح ِبـمـتـْعـَتاْس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  154

 ..الثبات على المبادئ  .70
ثباته على و.. آلما آانت شخصية الشخص أقوى 

 .. آان أهم في الحياة .. مبادئه أشد 
نًا يكون من مبادئك عدم أخذ الرشوة     مهما .. أحي

 .. عمولة .. هدية .. بخشيش .. ملَّحوا أسماءها 
بادئها    ن م ون م ة يك ى .. زوج ذب عل دم الك ع

ا    آذب .. تمشية حال  .. مهما زينوه لها    .. زوجه
 ..أبيض 

بادئ  ا.. من الم وين عالق ت محرمة مع عدم تك
 ..عدم شرب الخمر .. الجنس اآلخر 

دخن  ع أصحابه .. شخص ال ي بت .. جلس م ليث
 .. على مبادئه 

الشخص الثابت على مبادئه وإن انتقدته أصحابه 
يانًا  رونة  .. أح دم الم وه بع إال أن .. واتهم

 ..مشاعرهم الداخلية تؤمن أنها أمام بطل 
ته أآثر ن فتجد أن أآثرهم يلجأ إليه ويشعر بأهمي  

 ..غيره 
بل .. وليش هذا خاصًا بأحد الجنسين دون اآلخر 

 ..الرجال والنساء في ذلك سواء 
نازالت     دم ت بادئك وال تق ى م بت عل ندها .. فاث ع

 ..سيرضخ الناس لها 
ا ظهر اإلسالم في الناس جعلت لقبائل تفد إلى            لم

  ..εرسول اهللا 
وا بضعة عشر رجًال              يلة ثقيف وآان د قب فجاء وف

.. 
ا قدموا أنزلهم رسول اهللا        المسجد ليسمعوا εفلم

 .. القرآن 
 عن الربا والزنا والخمر ؟: فسألوه 

 ..فحرم عليهم ذلك آله 
ن   يمه ع بادته وتعظ وا ع نم ورث م ص ان له وآ

ائهم  مه .. آب ربة " اس ـ  " .. ال فونه ب " ويص
ية  ص  " .. الطاغ وله القص جون ح وينس

 ..والحكايات للداللة على قوته 
 ما هو صانع بها ؟" الربة " سألوه عن ف

 ..اهدموها : قال 
زعوا    وا   .. فف و تعلم الربة أنك  .. هيهات  : وقال ل

 !!قتلت أهلها .. تريد أن تهدمها 
ان عمر حاضرًا       فعجب من خوفهم من هدم   .. وآ

 ..صنم 
ال    م يا معشر ثقيف   : فق ما أجهلكم !! ويحك

 ..إنما الربة حجر !! 
بوا  وا .. فغض ن  :وقال ا اب ك ي م نأت ا ل  إن
 ..الخطاب 

 ..فسكت عمر 
وا   نا  : فقال دع ل الث  نشترط أن ت الطاغية ث
 ..ثم تهدمه بعدها إن شئت .. سنين 

رأى النبي      أنهم يساومونه على أمر في      εف
يدة  .. هو أصل من أصول اإلسالم !! العق

لمون   م سيس ا دام أنه ي .. فم ا الداع فم
 .. !!للتعلق بالصنم 

 ..ال  : εفقال 
 ..ثم اهدمه .. فدعه سنتين : قالوا 
 ..ال : قال 

 ..فدعه سنة واحدة : قالوا 
 ..ال : قال 

 !!فدعه شهرًا واحدًا : قالوا 
 ..ال : قال 

ك     ي ذل م ف تجب له م يس ه ل ا رأوا أن .. فلم
ان   رك وإيم ألة ش يها  .. فالمس ال ف ال مج

 !!للمفاوضة 
وا     ..فتولَّ أنت هدمها .. يا رسول اهللا   : قال

 ..أما نحن فإنا لن نهدمها أبدًا 
 ..ليكم من يكفيكم هدمها إسأبعث  : εفقال 

وا  الة : فقال لي .. والص ريد أن نص .. ال ن
 !!فإننا نأنف أن تعلو إست الرجل رأسه 

ال  ديكم    : εفق نامكم بأي ر أص ا آس أم
 ..فسنعفيكم من ذلك 

ا الصالة  ن ال صالة  .. وأم ي دي ر ف ال خي ف
 ..!!فيه 

  ..وإن آانت دناءة.. سنؤتيكها  :فقالوا 
 ..فكاتبوه على ذلك 

بوا إلى قومهم     ودعوهم إلى اإلسالم .. وذه
 ..فأسلموا على مضض .. 

م قدم عليهم رجال من أصحاب رسول اهللا        ث
ε لهدم الصنم .. 

يد        د بن الول يهم خال والمغيرة بن شعبة .. ف
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 ..الثقفي 
 ..فتوجه الصحابة إلى الصنم 

يف   زعت ثق اء   و.. فف رجال والنس رج ال خ
 .. والصبيان 

وقد وقع في قلوبهم أنه .. وجعلوا يرقبون الصنم 
 ..وأن الصنم سيمنع نفسه .. لن ينهدم 

رة بن شعبة         ام المغي والتفت .. فأخذ الفأس  .. فق
 : إلى الصحابة الذين معه وقال 

 !!واهللا ألضحكنكم من ثقيف 
ثم .. فضرب الصنم بالفأس .. ثم اقبل إلى الصنم 

 ..سقط وجعل يرفس برجله 
: وقالوا .. وفرحوا .. وارتجوا .. فصاحت ثقيف   

 ..قتلته الربة .. أبعد اهللا المغيرة 
 :ثم التفتوا إلى بقية الصحابة وقالوا 

 ..من شاء منكم فليقترب 
 :وقال .. عندها قام المغيرة ضاحكًا 
يف     ر ثق ا معش م ي اع   .. ويحك ي لك ا ه أي ( إنم

ذا   ) .. مزحة    فاقبلوا .. حجارة ومدر   .. صنم  وه
 ..عافية اهللا واعبدوه 

بل يهدم الصنم         م أق فما زالوا .. والناس معه  .. ث
رًا        رًا حج حتى سووها باالرض     .. يهدمونها حج

.. 
 

 ..وْحـْي 
من طلب رضا الناس بسخط اهللا سخط اهللا عليه "

وأسخط عليه الناس ، ومن طلب رضا اهللا بسخط 
 "رضى عنه الناس الناس رضي اهللا عنه وأ

 
 .. إغراءات .71

ريطانيا          ابًا مسلمًا في ب رأت أن ش اطلع على .. ق
ى      تها إل ول حاج رآات ح دى الش الن إلح رأ إع ق

 ..موظفين يعملون في الحراسات 
ين    ة المتقدم نة المختصة بمقابل ى اللج بل إل .. أق

باب   ن الش ر م ع آبي إذا جم لمين .. ف ين مس ا ب م
 ..وغير مسلمين 

ا خرج شخص م     .. ن المقابلة سأله الواقفون  آلم
 عن ماذا سألوك ؟ وبماذا أجبت ؟

آم آأسًا تشرب من الخمر : آان من أهم أسئلتهم 

 !يوميًا ؟
وتتابعت عليه  .. فدخل  .. جاء دور صاحبنا    

ئلة  ألوه .. األس ى س ن : حت رب م م تش آ
 الخمر ؟

 ..أنا ال أشرب الخمر : فقال 
 !هل أنت مريض ؟!! لماذا : قالوا 
 ..والخمر حرام .. لكني مسلم .. ال  : قال

يعني ال تشربها حتى في عطلة آخر       : قالوا  
 !!األسبوع ؟

 ..ال : قال 
 ..فنظر بعضهم إلى بعض متعجبين 

تائج        ا ظهرت الن فإذا اسمه في أوائل .. فلم
 .. المقبولين 

 ..ومضى عليه أشهر .. بدأ عمله معهم 
ك    ي تل ئولين ف د المس ي أح وم لق ي ي وف

لماذا آنتم تكررون سؤالي : ابلة وسأله المق
 !عن الخمر ؟

ال  ي  : فق ي ف وبة ه يفة المطل ألن الوظ
ات  اب    .. الحراس يها ش ف ف ا توظ .. وآلم

ه يشرب الخمر ويسكر          نا ب فيضيع .. فوجئ
ه    ويهجم على الشرآة من يسرقها        .. مكان

ا وجدناك ال تشرب الخمر عرفنا أننا          ..  فلم
 !!اك هنا فوظفن.. وقعنا على مبتغانا 

رت    بادئ وإن آث ى الم بات عل ل الث ا أجم م
 ..اإلغراءات 

لَّ أن      تمعات ق ي مج يش ف نا نع كلة أن المش
بادئه       يها من يتمسك م يعيش من   .. تجد ف

ا    ن أجله وت م ا ويم ى .. أجله بت عل ويث
 ..وإن آثرت اإلغراءات .. االلتزام بها 

حيح   ى الص يت عل زمت .. إذا مش والت
تقيم   راط المس بادئ  ف.. بالص حاب الم أص
 ..األخرى لن يترآوك 

الءك  ب زم وة يغض بولك للرش دم ق فع
 ..المرتشين 

 !!يغضب الفاعلين .. وامتنعاك عن الزنا 
 آان يِعّس ليلة τُذآر أن عمر بن الخطاب       

 ..من الليالي 
 ..يراقب وينظر 
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يل   ة الل ي ظلم يوت ف د الب ر بأح يه .. فم فسمع ف
 الباب ليًال فكره أن يطرق عليهم.. رجال سكارى 

وأراد أن يتثبت .. وخشي أن يكون ظنه خاطئًا .. 
 ..من األمر 

ووضع بها .. فتناول آسرة فحم من على األرض 
 ..ومضى .. عالمة على الباب 

دار صوتًا عن الباب           .. فخرج  .. سمع صاحب ال
رأى العالمة      ففهم .. ورأى ظهر عمر موليًا    .. ف

 ..القصة 
ان األصل أن يمسح العال    .. مة وينتهي األمر    فك

 ..!!لكنن الرجل لم يفعل ذلك 
.. وإنما أخذ آسرة الفحم وأقبل إلى بيوت جيرانه 

 !!وجعل يرسم على أبوابها عالمات 
تواه   ى مس ناس إل زل ال ريد أن ين ه ي .. وآأن

ثله   ون م ى   .. ويكون رتفع إل ريد أن ي وال ي
 ..!!مستواهم 

ثل   ي الم ن  : وف اء آله و أن النس زانية ل  ودت ال
 ..زنين 

نا      تجارب في حيات رة   .. من ال أن تجد زوجة آثي
وتعودت .. تربت على ذلك  .. الكذب على زوجها    

يه  يها  .. عل ر عل ن تنك إذا رأت م وتنصحها .. ف
تنقعها   .. بالصدق  ى مس رها إل ت أن تج .. حاول

.. الرجال ما يصلح معهم إال آذا      : فكررت عليها   
 ..ما تمشي أمورك معه إال بالكذب 

أو ..  تزال بها حتى تتنازل عن مبادئه وتتغير فال
 ..ولعلها .. ربما تثبت 

ع      ق م ن الخل ئول حس ي مس ك ف ثل ذل ل م وق
يه  ل    .. موظف يد العم ا يف ذا مم رى أن ه .. وي

 ..ويزيد اإلنتاج .. ويزرث الراحة في قلوبهم 
يلقاه مسئول سيء الخلق          مبغوض من ِقَبل     .. ف

يه    ا    –فيحسده   .. موظف ر – ربم يد أن يقنعه  أو ي
تعامل         ه   .. بأسلوب آخر في ال يقول ل ال تفعل : ف

 ..وال .. وال تبتسم .. وافعل آذا .. آذا 
جائر     يع الس ة ال يب احب بقال يحول أن .. أو ص ف

 .. يقنعه 
بادئك   ى م بت عل ًال واث ن بط ى .. فك ل بأعل وق

 ..مهما أغروك .. الااااا : صوتك 
ار مع رسول اهللا           ديمًا حاول الكف ن يتنازل  أεوق

بادئه   ن م ه  .. ع ال اهللا ل و : ( فق ودوا ل
 ) ..ُتْدهن فيدهنون 

بادئ عندهم أصًال ليحافظوا       يعني أنهم ال م
يها  ن   .. عل ندهم م ع ع ي ال مان وبالتال

بادئهم    ن م نازل ع روك   .. الت به أن يغ فانت
 ..بترك مبادئك 

 
 :قال تعالى 

ودوا لو تدهن * فال تطع المكذبين " 
 "فيدهنون 

 
 ..فو عن اآلخرين الع .72

ن      يبنا م رات تص ن عث ياة م و الح ال تخل
 ..الناس 

يلة    زحة ثق ذه م ية   .. فه ة ناب ك آلم .. وتل
 ..وتعدٍّ على حاجات شخصية 

س     ي مجل ين ف ين اثن ومة ب أو .. خص
 .. أو آراء .. اختالف في وجهات نظر 

وليس .. وبعضنا يكبر الموضوع في نفسه   
 . .عنده استعداد للعفو أو النسيان 

ذار   بول أع تعدادًا لق ك اس م يمل ا ل أو ربم
 ..اآلخرين والعفو عنهم 

يمأل .. بعض الناس يعذب نفسه بعدم عفوه 
 ..صدره بأحقاد تشغله تعذبه 
ه  ا أعدل د م احبه .. وهللا در الحس دأ بص ب

 ..فقتله 
هناك أشياء ال يمكن أن     .. فال تعذب نفسك      

 ..تعاقب عليها 
 ..وعش حياتك .. ِانَس الماضي 

واطمأن ..  مكة فاتحًا εلما دخل رسول اهللا   
 ..الناس 

خرج حتى جاء الكعبة فطاف بها سبعًا على 
 .. راحلته 

ا قضى طوافه       ا عثمان بن طلحة   .. فلم دع
ففتحت له فدخلها .. فأخذ منه مفتاح الكعبة 

.. 
 ..فرأى فيه صور المالئكة وغيرهم 

يه السالم مصورًا في يده       راهيم عل ورأى إب
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 ..الم يستقسم بها األز
ال  اتلهم اهللا  : εفق م  .. ق يخنا يستقس وا ش جعل

 !ما شأن ابراهيم واألزالم ؟!! باألزالم 
ان    ن آ وديًا وال نصرانيًا ولك راهيم يه ان إب ا آ م

 ..حنيفًا مسلمًا وما آان من المشرآين 
 .. بتلك الصور آلها فطمست εثم أمر 

يها حمامة من عيدان فكسرها بيده           م وجد ف . .ث
 ..ثم طرحها 

 ..ثم وقف على باب الكعبة 
لمين       جد مس ي المس ناس ف ه ال تمع ل د اج وق

 ..والكفار ينظرون إليه 
م انصرف إلى زمزم          ين ث م صلى رآعت فاطلع .. ث

 ..ودعا بماء فشرب منها وتوضأ .. فيها 
 ..والناس يبتدرون وضوءه 

ما : ويقولون  .. والمشرآون يتعجبون من ذلك         
 ..وال سمعنا به مثل هذا رأينا ملكًا قط 

بة    ره عن الكع راهيم فأخ ام إب ى مق بل إل م أق .. ث
 ..وآان ملصقا بها 

 : على باب الكعبة فقال εثم قام 
صدق وعده .. وحده ال شريك له .. ال إله إال اهللا 

 ..وهزم االحزاب وحده .. ونصر عبده .. 
رة    ل مأث ى   .. أو دم .. أال آ ال ُيدَّع و .. أو م فه

.. إال سدانة البيت .. ت قدمي هاتين   موضوع تح  
اج   قاية الح ام    .. وس رر بعض األحك ل يق م جع ث
 :الشرعية فقال 

ا    وط والعص د بالس به العم أ ش يل الخط .. َأَال وقت
ة مغلظة مائة من االبل          يه الدي أربعون منها .. فف

 ..في بطونها أوالدها 
اداتها    ريش وس ى رؤوس ق ر إل م نظ اح .. ث فص

 :بهم 
ر    ا معشر ق د أذهب عنكم نخوة     .. يش ي إن اهللا ق

 ..وتعّظمها باآلباء .. الجاهلية 
 ..وآدم من تراب .. الناس من آدم 

 َذَآٍر مِّن َخَلْقَناُآم ِإنَّا النَّاُس َأيَُّها َيا" ثم تال 
ى  َناُآمْ  َوُأنَث  ِإنَّ ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئَل ُشُعوًبا َوَجَعْل
  " َخِبيٌر َعِليٌم اهللاََّ ِإنَّ َقاُآْمَأْت اهللاَِّ ِعنَد َأْآَرَمُكْم

 ..ثم جعل يتأمل في وجوه الكفار 
وهم في ذلهم .. وهو في عزه وملكه عند الكعبة       

 ..وضعفهم 
يه     وه ف ا آذب ان طالم ي مك وه .. ف .. وأهان

 ..وألقوا األوساخ على رأسه وهو ساجد 
ه     ين يدي ريش ب ار ق زومين .. وآف .. مه

 ..صاغرين .. أذالء 
م ق    ا معشر قريش       : ال  ث ا ترون أني    .. ي م

 فاعل فيكم ؟
أنت .. تفعل بنا خيرًا : وقالوا .. فانتنفضوا 

 ..وابن أخ آريم .. أخ آريم 
بًا  ذا  !! عج ونه به وا يفعل ا آان وا م ل نس ه

ساحر .. مجنون : أين سبكم .. األخ الكريم 
 !آاهن ؟.. 

ريمًا    ًا آ ا دام أخ ريم .. م وه أخ آ !! وأب
 !تموه ؟فلماذا حارب

 ..أين تعذيبكم للمسلمين الضعفاء 
وآثار التعذيب ال تزال في .. هذا بالل واقف 

 ..ظهره 
ية      ندها أم تلت ع ريبة ق ة ق ك نخل .. وتل

ر   ا ياس ع    .. وزوجه ار م نهما عم ذا اب وه
 ..المسلمين يشهد 

عفاء    لمين الض ع المس ه م كم ل ن حبس .. أي
ر    ي عام عب بن ي ش نين ف الث س ى .. ث حت

ما !! ؟..الشجر من شدة الجوع     أآلوا ورق   
غير   اء الص تم بك يخ  .. رحم ين الش وال أن

 !!وال حامًال وال مرضعًا .. الكبير 
ه في بدر       وتحزبكم .. وأحد .. أين حربكم ل

 عليه في الخندق ؟
نعكم له من دخول مكة معتمرًا          لما .. أين م

بل سنين     وترآتموه محبوسًا في .. جاءآم ق
 خول مكة ؟ممنوعًامن د.. الحديبية 

الم       ن اإلس ب ع ي طال ه أب دآم لعم ن ص أي
 وهو على فراش الموت ؟

ن  ن  ..أي ن    ..؟ أي يل م ريط طويييي ؟ ش
  ..εالذآريات المؤلمة يمر أمام ناظريه 

ط   ر  .. ليس هو فق ي بك ام ناظري أب ل أم ب
.. وبالل وعمر   .. وعثمان وعلي   .. وعمر   

له مع قريش قصة  .. فكل واحد من هؤالء       
 ..حزينة 
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.. ن يستطيع أن ينزل بهم أقسى أنواع العقوبة آا
 .. خونة .. معتدون .. فهم أعداء محاربون 

 .. واعتدوا .. خانوا صلح الحديبية .. نعم خونة 
رمين   وا مج رين .. آان اذا  .. متحي درون م ال ي

 ..سُيفعل بهم 
ه    إذا ب اد  εف دوس على األحق ته  ..  ي ويحلق بهم
 ..عااااليًا 

ول آلمة يهتف ب       فأنتم .. اذهبوا : ها التاريخ  ويق
 ..الطلقاء 

تكاد أرجلهم تطير من .. مستبشرين .. فينطلقون 
 ..الفرح 

 !!أحقًا عفا عنا ؟
ت  م تلف بة εث ول الكع ر ح ثمائة ..  ينظ إذا ثل ف

بد من دون اهللا  .. وستون صنمًا   ته .. تع ند بي ع
 ..!!المعّظم 
وهو .. فتهوي  ..  يضربها بيده الكريمة      εفجعل   
 : ل يقو

وما .. جاء الحق .. وزهق الباطل   .. جاء الحق     
 ..يبدئ الباطل وما يعيد 

بغاة     تاة ال ريش الع ار ق م .. عدد من آف ذين له ال
اريخ أسود مع المسلمين          روا من مكة قبل   .. ت ف

 ..  وأصحابه إليها εدخول النبي 
 .. منهم صفوان بن أمية 

 ..وقد تحير أين يذهب .. فإنه فر منها هاربًا 
 ..فمضى إلى جدة ليرآب منها إلى اليمن 

ول اهللا    و رس ناس عف ا رأى ال يانه  .. εفلم ونس
 ..للماضي األليم 

 :  فقال εجاء عمير بن وهب إلى رسول اهللا 
ا نبي اهللا إن صفوان بن أمية سيد قومه            وقد .. ي

نك   ًا م رج هارب ر   .. خ ي البح ه ف يقذف نفس .. ل
 ..صلى اهللا عليك .. فّأمِّنه 

 ..هو آمن :  بكل بساطة ρقال 
ر      ال عمي ا رسول اهللا   : ق فأعطني آية يعرف  .. ي
ا أمانك     ته التي  ρفأعطاه رسول اهللا   .. به  عمام

عرفها .. حتى إذا رآها صفوان   .. دخل فيها مكة    
 ..فوثق في صدق عمير 

ه   ى أدرآ ر حت ا عمي رج به ريد أن .. خ و ي وه
 ..يرآب في البحر 

ال    ا صفوان    : فق اهللا ..  وأمي فداك أبي .. ي
فهذا أمان من .. اهللا في نفسك أن تهلكها .. 

 .. قد جئتك به ρرسول اهللا 
فوان   ال ص ك : فق ال  .. ويح ي ف رب عن أغ

ي  ذاب  .. تكلمن ك آ ن   .. فإن ًا م ان خائف وآ
 ..مغبة ما آان فعله بالمسلمين 

ال  فوان : ق ي  .. أي ص ي وأم داك أب .. ف
 .. وأبر الناس.. أفضل الناس .. رسول اهللا 

ناس   م ال ناس  ..وأحل ر ال ن  .. وخي و اب وه
ك  زك .. عم زُّه ع رفك .. ع رُفه ش .. وش

 ..وملُكه ملكك 
 .. إني أخافه على نفسي : قال 
 .. هو أحلم من ذاك وأآرم : قال 

 .. فرجع صفوان معه 
ة    ى مك ى وصال إل ر  .. حت ه عمي فمضى ب

  ..ρحتى وقف به على رسول اهللا 
ال صفوان      أنك قد أمنتني   إن هذا يزعم  : فق

.. 
 .. صدق  : εقال 

فوان   ال ص الم   : ق ي اإلس ي ف ا دخول .. أم
 ..فاجعلني بالخيار فيه شهرين  

 ..أنت بالخيار فيه أربعة أشهر  : ρفقال 
 ..ثم أسلم صفوان بعد ذلك 

ناس      ن ال و ع ل العف ا أجم يان  .. م ونس
يم   ي األل ك ال    .. الماض ال ش ق ب ذا خل ه

اء    تطيعه إال العظم رفعون   ا.. يس ذين يت ل
تقام   فالة االن أخالقهم عن س د .. ب .. والحق

يظ       على آل  -فالحياة قصيرة     .. وشفاء الغ
ال   ها  .. -ح ن أن ندنس ر م ي أقص م ه نع

 ..بحقد وضغينة 
ات الخاصة  ي الحاج ى ف ان .. حت نًا εآ  هي

 ..لينًا 
ن األسود  داد ب ال المق نة  : τق دمت المدي ق

 ..أنا وصاحبان لي 
 .. فلم يضفنا أحد فتعرضنا للناس

نا إلى النبي        فأضافنا .. فذآرنا له    .. ρفأتي
 .. في منزل وعنده أربع أعنز 

ال    داد       : فق ا مق بهن ي وجزئهن أربعة  .. احل
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وأعط آل إنسان جزءًا فكنت أفعل ذلك     .. أجزاء   
.. 

اء  ل مس داد آ ان المق و .. فك رب ه ب فيش يحل
احباه  الة   .. وص يه الص ي عل زء النب ى ج ويبق

ودًا شربه .. م والسال  ان موج إن آ ان .. ف وإن آ
 .. غائبًا حفظوه له حتى يرجع 

ي      ن الليال يلة م ي ل ي   .. وف ر النب ي  ρتأخ  ف
 ..المجيء إليهم 

 : فقال في نفسه .. واضطجع المقداد على فراشه 
ي  ن األنصار   .. ρإن النب يت م ل ب ى أه د أت .. ق
 ..فأطعموه 

 .. فلو قمت فشربت هذه الشربة 
زل   م ت ام فشربها      فل ه نفسه حتى ق بق  ..  ب م ي ول

 .. شيئًا ρللنبي 
أخذني .. فلما دخل في بطني وتقار  : قال المقداد   

 ..ما قدم وما حدث 
فال .. ظمآنًا .. جائعًا  ρيجيء اآلن النبي     : فقلت   

 ..فيدعو علي .. يرى في القدح شيئًا 
 ..يعني من الهم .. فسجيت ثوبًا على وجهي 

 .. ل فلما مضى بعض اللي
.. فسلم تسليمة تسمع اليقظان      .. ρوجاء النبي    

 .. وال توقظ النائم 
 إلى ρفأقبل .. ينظر إليه .. والمقداد على فراشه 

 ..إنائه 
يئًا      ر ش م ي نه فل ف ع ى    .. فكش ره إل رفع بص ف

 ..السماء 
 ..اآلن يدعو عليَّ : وقال .. ففزع المقداد 

 :يقول  .. ρفإذا به .. فتسمع ماذا يقول 
 ..وأطعم من أطعمني .. اللهم اسق من سقاني 
ا سمع المقداد ذلك      َأغتنم دعوة النبي عليه .. فلم

 .. الصالة والسالم 
فرة السكين   ذ الش ام فأخ ز .. ق ى األعن دنا إل .. ف

  ..ρليطعم النبي .. ليذبح إحداها 
 .. فجعل يجسهن ينظر أيتهن أسمن ليذبحها 
ده على ضرع إحداهن فإذا هي       وقعت ي ..  حافل ف

 ..مليئة باللبن 
 ..ونظر إلى األخرى فإذا هي حافل 

ل    ن حف ي آله إذا ه رت ف اء  .. فنظ ي إن ب ف فحل

 ..فمأله حتى علت رغوته .. آبير 
 ..اشرب : فقال  .. ρثم أتى به النبي 

 :قال ..  آثرة اللبن ρفلما رأى رسول اهللا 
 أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد ؟

ال  ا رس : فق رب ي ال .. ول اهللا اش ا : فق م
 الخبر يا مقداد ؟ 

ال    ثم  εفشرب النبي .. اشرب ثم الخبر : ق
اشرب : فقال المقداد .. ناول القدح للمقداد   

ول اهللا   ا رس دح   ..ي ه الق م ناول رب ث .. فش
 ..اشرب يا رسول اهللا : قال 

داد      ال المق  ρفلما عرفت أن رسول اهللا   .. ق
 ..وأصابتني دعوته .. قد روي 
 ..ت حتى ألقيت إلى األرض ضحك

ال رسول اهللا       ! إحدى سوآتك يا مقداد    : فق
. 

إنك قد أبطأت علينا .. يا رسول اهللا   : فقلت  
يلة    ًا فقلت في نفسي لعل        .. الل وآنت جائع

د تعشى عند بعض األنصار      ρرسول اهللا      ق
ا ..  ة آله يه القص ص عل يف أن .. وق وآ

ز حلبت في ليلة واحدة مرتين      على .. األعن
 ..غير العادة 

 .. فصنعت آذا وآذا .. آان من أمري آذا 
ال  ة اهللا : فق ذه إال رحم ت ه ا آان أال .. م

وقظ صاحبيك هذين فيصيبان        آنت آذنتي ت
 ..منها 

ت   ي إذا   : فقل ا أبال ق م ثك بالح ذي بع وال
ن  .. أصبَتها  ابها م ن أص ك م بُتها مع وأص
 ..الناس 

 ..وجهة نظر 
عطاءك فاجعل .. الحياة أخذ وعطاء 

 ..أآثر من أخذك 

 .. الكرم .73
 من سيدآم ؟ : قال لهم 

 ..على أننا نبخِّله .. سيدنا فالن : قالوا 
ال  بخل ؟ : فق ن ال ل !! وأي داء أدوُأ م ب

 ..سيدآم األبيض الجعد فالن 
ذا جرى النقاش بين إحدى القبائل وبين         هك
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ول اهللا  يدهم  εرس ن س ألهم ع لموا فس ا أس  لم
 .. مهم أو يغيره ليقره عليهم بعد إسال

 ..نعم وأي داء أدوأ من البخل 
نه   ناس ع ا أعرض ال بخل وم بح ال ا أق ا .. م وم

 ..أثقله عليهم 
ا إليهم            يمة يتحبب به ته ول يم في بي اد يق .. ال يك

ة    دي هدي اد يه ال   .. وال يك ي بجم اد يعتن وال يك
ره  رائحته   .. مظه زآاء ب تم ب رًا .. وال يه توفي

 ..ورضًا بالدون .. للمال 
قريب من .. أما الكريم فهو مفضال على أصحابه 

إن اشتاقوا لالجتماع واألنس ففي بيته      .. أحبابه   
.. وإن نقص على أحدهم شيء تفضل عليه به .. 

رمه  هم بك ر نفوس وبهم .. فيأس تعبد قل ويس
 ..بإحسانه 

 أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 
ان    تعبد اإلنس ا اس                        فطالم

 حسانإ
.. وينبغي عند إآرام غيرك أن تكون نيتك حسنة        

تآلف مع إخوانك المسلمين       وآسب مودتهم  .. لل
يهم   ..  ان إل ى اهللا باإلحس رب إل ل .. والتق ال ألج

 .. شهرة أو رئاسة أو آسب مديحهم وثنائهم 
ال    ة             : εق نار ثالث وذآر .. أول من تسعر بهم ال

نهم رجًال آان ينفق ليقال جواد أي آري          فلم .. م م
ه      ى وج ا ابتغ ق وإنم ه الخال تغاء وج ل اب يعم

 ..رياًء وسمعة .. المخلوق 
 :وإليك الحديث آامًال 

 :قال سفيان 
نة     رجل قد اجتمع الناس    .. دخلت المدي ا ب إذا أن ف

 ..عليه 
 من هذا ؟: فقلت 
 ..أبو هريرة : قالوا 

ه              ين يدي نه حتى قعدت ب وهو يحدث  .. فدنوت م
 ..الناس 

كت    ا س ال  فلم ت  .. وخ دك اهللا  : قل ق  .. أنش بح
لما حدثتني حديثا سمعته من رسول اهللا      .. وحق   

ε ..  وعلمته.. 
رة        و هري ال أب ألحدثنك حديثًا حدثنيه  .. أفعل  : فق

 ..عقلته وعلمته  .. εرسول اهللا 

غة     رة نش و هري غ أب م نش هق ( ث ) .. ش
 ..ثم أفاق .. فمكث قليًال 

ال    ثًا حدثنيه    : فق نك حدي  ε رسول اهللا  ألحدث
ا وهو في هذا البيت     ..  ليس فيه أحد .. وأن

 ..غيري وغيره 
رة نشغة أخرى   و هري م نشغ أب فمكث .. ث

 :فقال .. ومسح وجهه .. ثم أفاق .. بذلك 
يه رسول اهللا    .. أفعل    نك بحديث حدثن ألحدث

ε ..    يت ذا الب ي ه ا وهو ف يه .. وأن يس ف ل
 ..أحد غيري وغيره 

رة نشغ         و هري م نشغ أب ثم مال .. ة أخرى ث
ه  ى وجه اّرًا عل ندته طويًال .. خ م .. وأس ث

 :فقال .. أفاق 
  :εحدثني رسول اهللا 

نزل .. إن اهللا عز وجل إذا آان يوم القيامة     
باد ليقضي بينهم         وآل أمة جاثية   .. إلى الع

.. 
ه     أول من يدعو ب رآن  : ف .. رجل جمع الق

بيل اهللا    ي س تل ف ل يق ر  .. ورج ل آثي ورج
 ..المال 

ارىء       يقول اهللا للق ا أنزلت     : ف م أعلمك م أل
 على رسولي ؟

 ..بلى يا رب : قال 
 فماذا عملت فيما علمت ؟: قال 
ال    ه آناء الليل وآناء النهار     : ق وم ب آنت أق

.. 
 ..آذبت : فيقول اهللا له 

 ..آذبت : وتقول المالئكة له 
فالن : أردت أن يقال    : فيقول اهللا عز وجل     

 ..فقد قيل .. قارىء 
يقول    ال ف احب الم ى بص ع  : ويؤت م أوس أل

 عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟
 ..بلى : قال 
 فماذا عملت فيما آتيتك ؟: قال 
 ..وأتصدق .. آنت أصل الرحم : قال 

 ..آذبت : فيقول اهللا 
 ..آذبت : وتقول المالئكة 

فالن جواد  : بل أردت أن يقال     : ويقول اهللا   
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 ..فقد قيل ذلك .. 
فيقال له .. ى بالرجل الذي قتل في سبيل اهللا ويؤت

 فيم قتلت ؟: 
فقاتلت حتى  .. أمرت بالجهاد في سبيلك     : فيقول  
 ..قتلت 

 ..آذبت : فيقول اهللا 
 ..آذبت : وتقول المالئكة له 

ول اهللا    ال   : ويق ل أردت أن يق .. فالن جريء  : ب
 ..فقد قيل ذلك 

 : على رآبتي فقال εثم ضرب رسول اهللا 
ا أ   أولئك الثالثة أول خلق اهللا تسعر      .. با هريرة   ي

  ..)86(بهم النار يوم القيامة 
 .. فإذا أحسنت النية في آرمك فأبشر بالخير 
أهل .. وأولى من تحسن إليهم ليحبوك ويكرموك      

تك  زوجة .. األب .. األم .. بي م .. األوالد .. ال ث
رب   ول .. األقرب قاألق م بمن تع دأ بنفسك ث .. اب

 ..لمرء إثمًا أن يضيع من يعول وآفى با
 ..وال بد من التفريق بين الكرم واإلسراف 

تهالك        يت م ديم فمر بب .. دلف رجل في شارع ق
باب        بة ال ى عت ت عل د جلس غيرة ق تاة ص إذا ف ف

 من أنت ؟: فسألها .. وهيئة فقيرة .. بثياب رثة 
 ..أنا ابنة حاتم الطائي : قالت 
ال    بًا   : فق اتم الطا    !! عج نة ح ئي الكريم الجواد  اب

 !!على هذا الحال ؟.. 
 !!آرم أبي صيرنا إلى ما ترى : فقالت 

ان رسول اهللا       ناس     εآ رم ال ولم يكن جشعًا ..  أآ
 ..ينظر في مصلحة نفسه وال يلتفت إلى غيره 

 .. آال 
  :τقال ابو هريرة 

ى    تمد عل نت ألع و إن آ ه إال ه ذي ال إل واهللا ال
شد الحجر على   وإن آنت أل  .. األرض من الجوع    

 ..بطني من الجوع 
ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه 

.. فسألته عن آية من آتاب اهللا .. فمر أبو بكر .. 
 ..فلم يفعل .. ما سألته إال ليستتبعني 

ما .. فسألته عن آية من آتاب اهللا .. ثم مرَّ عمر    

                                                
   رواه الترمذي والحاآم ، وهو صحيح   ( 86 )  

 ..فمر فلم يفعل .. سألته إال ليستتبعني 
فتبسم حين رآني  .. ρ أبو القاسم ثم مرَّ بي

 .. وعرف ما في وجهي وما في نفسي .. 
لبيك يا رسول اهللا : قلت .. أبا هر  : ثم قال   

 ..ِاْلَحْق : قال .. 
ته .. ومضى  دخل .. فاتبع تأذن .. ف .. فاس
 .. فدخلت .. فأذن لي 

دح    نًا في ق وجد لب ال  .. ف ذا  : فق من أين ه
 اللبن ؟ 

 ..أو فالنة .. الن أهداه لك ف: قالوا 
 .. لبيك يا رسول اهللا : قلت .. أبا هر : قال 
 ..فادعهم لي .. ِاْلَحْق أهل الصفة : قال 
ال  الم    : ق ياف اإلس فة أض ل الص ال .. وأه

ال   ى م ل وال إل ى أه أوون إل ته .. ي إذا أت
صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئًا       

يهم   ..  ل إل ة أرس ته هدي ا.. وإذا أت ب وأص
 .. فساءني ذلك .. منها وأشرآهم فيها 

ت  ل الصفة  : وقل ي أه بن ف ذا الل ا ه !! وم
ربة   بن ش ذا الل ن ه نت أحق أن أصيب م آ

فكنت .. أمرني  .. فإذا جاءوا   .. أتقوى بها    
وما عسى أن يبلغني من هذا    .. أنا أعطيهم   

 ..اللبن 
وطاعة رسوله بٌد .. ولم يكن من طاعة اهللا 

 .. تهم فدعو.. فأتيتهم .. 
وأخذوا مجالسهم من .. فأذن لهم .. فأقبلوا 
 ..يا أبا هر : فقال .. البيت 
ت  ول اهللا  : قل ا رس يك ي ال .. لب ذ : ق .. خ

 .. فأعطهم 
دح  ذت الق رجَل .. فأخ يه ال ت أعط فجعل

.. ثم يرد عليَّ القدح .. فيشرب حتى يروى 
ثم .. فيشرب حتى يروى  .. فأعطيه اآلخر     

دح  ي الق رد عل ر فيشرب .. ي يه اآلخ فأعط
 .. ثم يرد علي القدح .. حتى يروى 

وقد روي القوم  .. ρحتى انتهيت إلى النبي 
م  ده     .. آله ى ي عه عل دح فوض ذ الق .. فأخ

ال   م فق يَّ فتبس ر إل ر  : فنظ ا ه ت .. أب : قل
 : قال .. لبيك يا رسول اهللا 

ت  ت ؟ قل ا وأن يت أن ا رسول : بق صدقت ي
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ال .. اهللا  رب  : ق د فاش ربت  .. اقع دت فش .. فقع
 .. فشربت .. اشرب : فقال 

والذي .. ال : حتى قلت .. اشرب : فما زال يقول 
ثك بالحق      ا أجد له مسلكًا       .. بع فأرني : قال  .. م

دح    ..  ته الق د اهللا وسمَّى  .. فأعطي وشرب .. فحم
  )87(.. الفضلة 

 ..وللكرم أسرار 
رة   ى الشخص مباش رم عل يانًا ال تتك ا .. أح وإنم

 .. فيحبك .. رم على من يحبهم تتك
ومًا          ان يحمل آيسًا    .. زارني أحد األصدقاء ي وآ

أظنها لم تكلفه .. فيه عدد من الحلويات واأللعاب 
.. وضعها بجانب الباب لما دخل .. بضعة رياالت 

 .. هذه لألوالد : وقال 
رح بها الصغار      وفرحت بها أنا ألنه أشعرني     .. ف

 ..أوالدي أنه يحب إدخال السرور على 
 ..لكنه آان فقيرًا .. آان أحد السلف عالمًا 

رى        رة وأخ ين فت يه ب دون إل ه يه ان طالب .. فك
 .. دقيق .. تمر .. أنواعًا من الهدايا 

يه     دى إل ب إذا أه ان الطال يخ   .. وآ زل الش م ي ل
 ..ما دامت هديته باقية .. مكرمًا مقبًال عليه 

 ..رجع إلى طبعه األول .. فإذا انتهت 
يخ      فف ى الش ا إل ة يحمله ه بهدي د طالب ر أح .. ك

 .. وتطول مدة بقائها .. تكون معقولة الثمن 
 ..فأهدى إليه آيس ملح 

و استشرتني في هديتين ستهدي إحداهما إلى        ول
 ..صديق 

 ..ثمين .. أولهما زجاجة عطر رائع 
 ..أو ساعة حائطية تكتب عليها إهداًء باسمه 

ويراها .. قاؤها  ألنها يطول ب  .. الخترت الساعة     
 ..دائمًا 

ر أن أحد طالبي أهديته ساعة حائطية فيها            وأذآ
 ..إهداء باسمه 

 ..ومرت السنين .. وتخرج من الكلية 
ر      ه يحض تفاجأت ب دن ف دى الم م زرت إح ث

 ..المحاضرة ويدعوني إلى بيته 
ى   ير إل ه يش إذا ب ت مجلس الضيوف ف ا دخل فلم

ذه أغلى  ه: ويقول  .. الساعة معلقة على الحائط     
                                                

  رواه البخاري  ( 87 )  

 ..هدية عندي 
 ..وقد مر على تخرجه سبع سنين 

ف إال    م تكل اعة ل ذه الس م أن ه ي أن تعل بق
يئًا يسيرًا  ى .. ش نوية أعل تها المع لكن قيم

 ..وأآبر 
 

 ..وجهة نظر 
 آسب قلوب الناس فرص قد ال تتكرر

 
 ..آف األذى  .74

 ..آان الناس يبغضونه 
 ..ما يكاد أحد يسلم من أذاه 

.. ده فلن تسلم من لسانه        إن سلمت من ي      
ي     انه ف وط لس دك بس ه أن يجل وإن فات

 ..حضرتك فلن يفوته أن يجلدك في غيبتك 
ًال  روهًا .. فع ًال مك ان رج ى .. آ ل عل أثق

 ..الناس من صم الجبال الراسيات 
ناس فسوف تصل           وإذا تأملت في أحوال ال
ان    ن آ بًا إال م ؤذي غال ه ال ي ين بأن ى يق إل

 ..يقابله عنده نعمة تفوق من 
يدفعه .. فالقوي يتجرأ على إيذاء الضعيف       

.. يضرب ويحّقر .. أو يرآله برجله .. بيده 
نه في الحروب نعامة          يه لك فيصير أسدًا عل

 !! 
ر     ى الفقي تعدى عل ي ي ي  .. والغن نه ف فيهي

 ..يقاطعه في آالمه .. المجالس 
فله حظ آبير .. أما صاحب المنصب والجاه 

 ..من ذلك 
 .. لك فيمن جعل اهللا نسبه رفيعًا وقل مثل ذ

يقة   ي الحق ؤالء ف ى بغض  .. وه افة إل إض
م  ناس له زهم .. ال يهم زوال ع .. وتمن

 ..وفرحهم بمصائبهم 
 ..هم أيضًا مفلسون 

ى رسول اهللا  ع  .. εوانظر إل د جلس م وق
 :أصحابه يومًا فقال لهم 

 المفلس ؟أتدرون ما 
وا  س  : قال ه وال    المفل م ل ن ال دره نا م  في
 ..متاع 
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ال  س إن : فق يامة   المفل وم الق ي ي ي يأت ن أمت م
اة  .. وصيام  .. بصالة    ويأتي قد شتم هذا  .. وزآ

ذا    ..  ذا    .. وقذف ه ال ه وسفك دم هذا .. وأآل م
 ..وضرب هذا .. 

ذا من حسناته          ذا من حسناته      .. فيعطى ه .. وه
يت حسناته قبل أن يقضى ما عليه      إن فن أخذ .. ف

اهم فطرحت عل        ثم طرح في النار  .. يه  من خطاي
)88(..   

 .. أذى الناس بشتى أشكاله εلذا آان يتجنب 
 شيئًا قط   ε رسول اهللا    ضرب ما : τقالت عائشة   

يده رأة   .. ب ًا  .. وال ام د  .. وال خادم إال أن يجاه
وما نيل منه شيء قط فينتقم من   .. في سبيل اهللا    

ارم اهللا    .. صاحبه   تهك شيء من مح .. إال أن ين
  ..)89( هللا عز وجل فينتقم

ومًا  ناس   .. وعم نعم ألذى ال ذه ال تعمل ه ن اس م
د يبتليه اهللا في دنياه قبل أخراه        .. أبغضوه    .. وق

 ..فيشفي صدورهم 
ة     م وحفظ بة العل ن طل د األصدقاء م ر أن أح أذآ

رآن    يأتيه بعض الناس   .. آان رجًال صالحًا    .. الق
ية أحيانًا يقرأ عليهم شيئًا من القرآن آرقية شرع    

 ..وقد شفى اهللا تعالى على يده من شاء .. 
يه      بدو عل ل ت ام رج ن األي ومًا م يه ي ل عل دخ

راء      ين يدي الشيخ وقال       .. عالمات الث : جلس ب
ا شيخ      دي اليسرى تكاد      .. ي ا عندي آالم في ي أن
 ..وال أرتاح في نهار .. ال أنام في ليل .. تقتلني 

باء    ن األط ر م دد آبي ى ع بت إل ي.. ذه روا ل  أج
ما فيه فائدة أبدًا    .. عملوا تمارين   .. الفحوصات   

.. 
 ..األلم يزيد ويشتد حتى انقلبت حياتي عذابًا 

ا شيخ      ا تاجر وعندي عدد من المؤسسات       .. ي أن
رآات  ين .. والش بت بع ون أص ى أن أآ فأخش

 ..أو وضع لي أحد األشرار سحرًا .. حاسدة 
ال الشيخ      يه سورة الفاتحة        : ق رأت عل وآية .. ق

 ..وسورة اإلخالص والمعوذتين .. لكرسي ا
 ..خرج من عندي شاآرًا .. لم يظهر عليه تأثر 

                                                
  رواه مسلم  ( 88 )  
  رواه مسلم  ( 89 )  

قرأت .. رجع إليَّ بعد أيام يشكو األلم نفسه 
يه    يه    .. ذهب ورجع     .. عل رأت عل لم .. وق

 ..يظهر عليه أي تحسن 
م            يه الل ا اشتد عل ه لم د يكون ما   : قلت ل ق

وبة على شيء فعلته        من .. أصابك هو عق
م أحد الضعفاء       ظ أو .. أو أآل حقوقهم  .. ل

أو غير .. ظلمت أحدًا في ماله فمنعته حقه    
فإن آان هناك شيء من ذلك فسارع .. ذلك  

ا جنيت      توبة مم وأعد الحقوق إلى .. إلى ال
 ..واستغفر اهللا مما مضى .. أهلها 

 : - بكبر -وقال .. التاجر لم يرق له آالمي 
دًا  دًا   .. أب ت أح ا ظلم ى   و.. م تِد عل م أع ل

ناس   وق ال ن حق ى .. شيء م وأشكرك عل
 ..وخرج .. نصيحتك 

ام وغاب الرجل عني          خشيت أن .. مرت أي
ي في نفسه          ولكن ال عليَّ   .. يكون وجد عل

يه    ديتها إل يحة أس ي نص ه  .. فه أت ب تفاج
لقيني فأقبل إليَّ مسلمًا .. يومًا في مكان ما   

 .. مسرورًا 
 ما األخبار ؟.. هاه : سألته 

ال  د هللا : ق ر .. الحم دي بخي ر .. اآلن ي بغي
 !!طب وال عالج 

 آيف ؟: قلت 
ال    ا خرجت من عندك     : ق جعلت أفكر .. لم

وأستعيد شريط ذآرياتي في .. في نصيحتك  
! ترى هل ظلمت أحدًا ؟      !! وأفكر   .. ذهني   

د ؟ ق أح ت ح ل أآل بل ! ه ي ق رت أن فتذآ
آان بجانبه .. سنوات لما آنت أبني قصري 

.. غبت في ضمها إليه ليكون أجمل أرض ر
ي  ة توف رأة أرمل ًا الم ت األرض ملك آان

 ..زوجها وخّلف أيتامًا 
ت  يع األرض فأب ا أن تب ت .. أردته : وقال
يمة األرض    ل بق اذا أفع ى  .. وم ل تبق ب
روا  ى يكب تام حت ؤالء األي ى أن .. له أخش

 .. أبيعها ويتشتت المال 
رارًا لشرائها          يها م أبى وهي ت  .. أرسلت إل

 ..علي ذلك 
 فماذا فعلت ؟: قلت 
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 .. انتزعت األرض منها بطرقي الخاصة : قال 
 !!طرقك الخاصة : قلت 
ال   م : ق عة .. نع ي الواس ي .. عالقات .. ومعارف

ناء األرض وضممتها إلى       استخرجت ترخيصًا بب
 ..أرضي 

 !!وأم األيتام ؟: قلت 
ال   ي     : ق ت تأت ها فكان ل ألرض ا حص معت بم س

مال الذين يعملون لتمنعهم من البناء وتصرخ بالع
نها يظنونها مجنونة      ..  وفي .. وهم يضحكون م

 ..الواقع أنني أنا المجنون ليس هي 
ى السماء  ديها إل رفع ي ت تبكي وت ا .. آان ذا م ه

ته بعيني      ولعل دعاءها في ظلمة الليل آان   .. رأي
 ..أعظم 
 ..أآمل .. هاه : قلت 
ال  نها  : ق أل وأبحث ع رت .. رحت أس ى عث حت

يها  تذرت .. عل يت واع ى .. فبك ا حت ت به وال زل
بلت مني تعويضًا عن تلك األرض         ودعت لي  .. ق

 ..وسامحتني 
ديها     ا إن خفضت ي واهللا م ية   .. ف حتى دبت العاف

 ..في بدني 
يًال         م أطرق التاجر برأسه قل : ثم رفعه وقال .. ث

ا   ي دعاؤه إذن اهللا –ونفعن نه   – ب ز ع ًا عج  نفع
  ..طب األطباء

 
 ..قالوا 

يدعو عليك وعين   *نامت عيونك والمظلوم منتبه     
 اهللا لم تنم

 
 ..ال للعداوات  .75

 .. تجد أن الناس عند التعامل معهم لهم طبائع 
بارد     نهم ال وب وم نهم الغض ي  .. م نهم الذآ وم

 .. والمتعلم والجاهل .. ومنهم الغبي 
 :و .. ومنهم حسن الظن وسيء الظن 

 .. هم نصبًا من عامل الناس القى من
                        فإن َسْوَسهم بـغٌي وطغيان
 ..فالظالم يغفل عن ظلمه ويرى أنه أعدل الناس 

 ..والغبي يرى أنه أذآى الناس 
 ..يرى أنه حكيم زمانه .. واألخرق السفيه 

ر لما آنت شابًا        وأظنني ال أزال آذلك   –أذآ
  أعني لما آنت في أوائل الدراسة الثانوية–

يل    ..  يف ثق نا ض بل علي ل  .. أق ال أدري ه
ذي     ن ال ية أم ال ؟ لك ته االبتدائ ل دراس أآم

 ..أجزم به أنه يقرأ ويكتب 
وآنت مشغوًال وقت دخوله بمسألة شرعية       

 ..لم أجد لها جوابًا 
ثم .. وضعت له ما يوضع للضيف من ِقرى 

ال   رر االتص ت أآ ف وجعل ناولت الهات ت
 .. سؤاله عنها بالشيخ ابن باز رحمه اهللا ل

 ..لم أجد الشيخ 
د     ذا الح ى ه غًال إل احبي منش ي ص .. رآن

 ..بمن تتصل : فسألني 
ت  از  : قل ن ب يخ اب تفتاء  .. بالش ندي اس ع
 ..مهم 

ائًال بكل ثقة        ابن .. سبحان اهللا   : فبادرني ق
لوال الحياء لجعلت !! ( وأنا موجود ؟.. باز 

 !! ) بقية الكتاب عالمات تعجب 
ن  ن ال د م ذلك تج رين آ تحمل .. اس آثي ف

 .. واآسبهم .. وعاملهم بلطف .. ثقلهم 
حاول بقدر استطاعتك أن ال تكسب عداوات  

.. 
يًال      يهم وآ بعث عل م ت ن    .. فل ا يمك ذ م أنق

 ..وال تعذب نفسك .. إنقاذه 
 ..خاطرة 

الحياة اقصر من أن تشغلها باآتساب 
 عداوات

 
 !!ملك .. اللسان  .76

باغض        يما يحدث الت  والشقاق بين    تأملت ف
ناس  بل    .. ال ن الج ل م هم أثق ل بعض ويجع

رين   ى اآلخ ته وال   .. عل بون رؤي ال يح ف
ته  ه .. مجالس فر مع وال حضور .. وال الس

 ..وليمة هو مدعو إليها 
ذا     ى ه ل الشخص إل ر يوص دت أن أآث وج

 ..المستوى البغيض هو اللسان 
وان       ين إخ ت ب ومات وقع ن خص م م .. فك

بب م.. و .. وأزواج  بة أو  بس بة أو غي س
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 ..!!شتم 
ؤاده         م يبق إال  .. لسان الفتى نصف ونصف ف فل

 صورة اللحم والدم
نانه      نامه أن أس ي م ًا رأى ف ًا معظم ر أن ملك ُذآ

 .. تساقطت 
رين    د المعب تدعى أح رؤيا   .. فاس يه ال وقص عل

 ! وسأله عن تعبيرها ؟
ا سمعها     ر لم ر المعب ردد   .. فتغي أعوذ : وجعل ي

اهللا  وذ ب.. ب نين .. اهللا أع يك الس ي عل .. تمض
يعًا         وتبقى في ملكك   .. ويموت أوالدك وأهلك جم

 ..وحدك 
وأمر .. وسب ولعن   .. وغضب   .. فصاح الملك     

 .. بالمعبر أن يسحب ويجلد 
وسأله .. وقص عليه الرؤيا .. ثم دعا بمعبر آخر 

 ..عن تعبيرها 
وأظهر البشاشة .. وتبسم  .. فاستهل ذاك المعبر     

 ..أيها الملك .. خير .. خير ..  أبشر :وقال .. 
ناه أنك سيطول عمرك جدًا        ذا مع حتى تكون .. ه

 .. وتبقى طول عمرك ملكًا .. آخر أهلك موتًا 
يات   ه باألعط ر ل ك وأم ر المل ي .. فاستبش وبق

 !!ساخطًا على اآلخر .. راضيًا عليه 
و تأملت لوجدت أن التعبيرين متماثالن      مع أنك ل

 األول عبر بأسلوب واآلخر عبر     لكن.. متطابقان  
 .. بأسلوب آخر 

 .. اللسان سيد األعضاء .. نعم 
  :εقال .. وفي الحديث 

 اللسان تكفرإذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء آلها 
 :فتقول .. 

نا   ق اهللا في ك  .. ات ن ب ا نح تقمت  .. فإنم إن اس ف
  ..)90(.. وإن اعوججت اعوججنا .. استقمنا 

 ..  لسيد  واهللا إنه.. نعم 
وسيد في اإلصالح بين   .. سيد في خطبة الجمعة      

ناس  ويق  .. ال ي التس يد ف ي  .. وس يد ف وس
 .. المحاماة 

ان    ده اإلنس ه إذا فق ذا أن ي ه تهت .. وال يعن ان
 ..آال بل صاحب الهمة يبقى بطًال .. حياته 

                                                
  رواه أحمد والترمذي   ( 90 )  

و عبد اهللا يختلف آثيراًُ عن بقية         م يكن أب ل
دقائي  نه .. أص هد–لك ن  –  واهللا يش  م

 ..أحرصهم على الخير 
له عدة نشاطات دعوية من أبرزها ما يقوم    

ه   ناء عمل ه أث ي   .. ب رجما ف ل مت و يعم فه
 .معهد الصم البكم 

ال          وما وق ا رأيك أن أحضر     : اتصل بي ي م
إلى مسجدك اثنين من منسوبي معهد الصم       

 ..إللقاء آلمة على المصلين 
بت  ت !! تعج ى   : وقل ة عل ون آلم م يلق ص
 ن ؟ناطقي
 ..وليكن مجيئنا يوم األحد .. نعم : قال 

 ..انتظرت يوم األحد بفارغ الصبر 
 ..وجاء الموعد 

 ..وقفت عند باب المسجد أنتظر 
 .. فإذا بأبي عبد اهللا يقبل بسيارته 

باب          ريبًا من ال نزل ومعه رجالن   .. وقف ق
.. 

 ..أحدهما آان يمشي بجانبه 
و عبد اهللا يقود         د أمسكه أب ه بيده والثاني ق

.. 
م     م أبك و أص إذا ه ى األول ف رت إل ال .. نظ

 ..لكنه يرى .. يسمع وال يتكلم 
ي أصم  م .. والثان ى .. أبك ال يسمع .. أعم

 ..وال يتكلم وال يرى 
 .. مددت يدي وصافحت أبا عبد اهللا 

نه   ذي عن يمي ان ال دها أن –آ ت بع  وعلم
د      ّي مبتسمًا      -اسمه أحم فمددت ..  ينظر إل
 ..افحًا يدي إليه مص

 - وأشار إلى األعمى -فقال لي أبو عبد اهللا 
 : 

السالم عليكم : قلت .. سلم أيضًا على فايز    
 ..فايز .. 

بد اهللا  و ع ال أب ده : فق ك ي و ال .. أمس ه
 ..يسمعك وال يراك 

 ..فشدني وهز يدي .. جعلت يدي في يده 
وبعد الصالة جلس .. دخل الجميع المسجد     
و عبد اهللا على الكر    سي وعن يكينه أحمد أب
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 .. وعن يساره فايز .. 
ناس ينظرون مندهشين         ان ال م يتعودوا أن  .. آ ل

 ..يجلس على آرسي المحاضرات أصم 
 ..التفت أبو عبد اهللا إلى أحمد وأشار إليه 

يديه          د يشير ب بدأ أحم ناس ينظرون    .. ف لم .. وال
 ..يفهموا شيئًا 

بد اهللا    ي ع ى أب رت إل ر  .. فأش ى مكب رب إل  فاقت
 :الصوت وقال 

ته    ة هداي م قص ي لك د يحك م  .. أحم ول لك .. ويق
م   دت أص دة   .. ول ي ج أت ف ي  .. ونش ان أهل وآ

ّي   .. يهملونني   تون إل ناس  .. ال يلتف آنت أرى ال
جد  ى المس بون إل اذا .. يذه أرى ! وال أدري لم

يانًا يفرش سجادته ويرآع ويسجد            وال .. أبي أح
 ..أدري ماذا يفعل 

ي   ألت أهل يء  وإذا س ن ش م   .. ع ي ول احتقرون
 ..يجيبوني 

م سكت أبو عبد اهللا والتفت إلى أحمد وأشار له       ث
.. 

ثه  د حدي يديه .. فواصل أحم ير ب ذ يش م .. وأخ ث
 ..وآأنه تأثر .. تغير وجهه 

 ..خفض أبو عبد اهللا رأسه 
 .. وأجهش بالبكاء .. ثم بكى أحمد 

 ..ال يدرون لماذا يبكي .. تأثر آثير من الناس 
 ..ثم توقف .. صل حديثه وإشاراته بتأثر وا

بد اهللا   و ع ال أب رة   : فق م اآلن فت ي لك د يحك أحم
ياته   ي ح تحول ف رف اهللا  .. ال ه ع يف أن وآ

والصالة بسبب شخص في الشارع عطف عليه           
ه  در   .. وعلم عر بق دأ يصلي ش ا ب ه لم يف أن وآ

ن اهللا   ربه م بالئه    .. ق يم ل ر العظ يل األج .. وتخ
 ..وة اإليمان وآيف أنه ذاق حال

 ..ومضى أبو عبد اهللا يحكي لنا بقية قصة أحمد 
 .. آان أآثر الناس مشدودًا متأثرًا 

وإلى .. أنظر إلى أحمد تارة .. لكني آنت منشغًال 
رى    ارة أخ ز ت ي   .. فاي ي نفس ول ف و .. وأق هاه

ة اإلشارة         د يرى ويعرف لغ وأبو عبد اهللا .. أحم
ه باإلشارة     تفاهم مع يتفاهم مع ترى آيف س   .. ي

 ..!!وهو ال يرى وال يسمع وال يتكلم .. فايز 
ته    ن آلم د م ى أحم ا   .. انته ح بقاي ى يمس ومض

 ..دموعه 
 ..التفت أبو عبد اهللا إلى فايز 

 !!هه ؟؟ ماذا سيفعل ؟: قلت في نفسي 
ضرب أبو عبد اهللا بأصابعه على رآبة فايز     

 .. 
ز آالسهم        وألقى آلمة مؤثرة   .. فانطلق فاي

.. 
  آيف ألقاها ؟تدري

 ..ال يتكلم .. فهو أبكم .. بالكالم ؟ آال 
لم يتعلم لغة .. فهو أعمى .. باإلشارة ؟ آال 

 ..اإلشارة 
.. نعم باللمس  ) .. اللمس  ( ألقى الكلمة بـ     

يده بين يدي ) المترجم ( يجعل أبو عبد اهللا 
ز    ز لمسات معينة    .. فاي يفهم .. فيلمسه فاي

نها المترجم مراده      م يمضي يحكي لنا    ث.. م
ا فهمه من فايز        وقد يستغرق ذلك ربع    .. م

 ..ساعة 
ى     ل انته دري ه ادئ ال ي اآن ه ز س وفاي

 ..ألنه ال يسمع وال يرى .. المترجم أم ال 
ه      ن آالم رجم م ى المت إذا انته رب  .. ف ض

 ..فيمد فايز يديه .. رآبة فايز 
ه            ين يدي ده ب رجم ي م يلمسه   .. فيضع المت ث

 ..فايز للمسات أخر 
ز   ين فاي نهم ب نقلون بأعي ناس يت ل ال ظ

رجم  ارة   .. والمت ب ت ين عج اب .. ب وإعج
 ..أخرى 

ز يحث الناس على التوبة          آان .. وجعل فاي
يه    ك أذن يانًا يمس انه  .. أح يانًا لس .. وأح

 ..وأحيانًا يضع آفيه على عينيه 
ماع      ظ األس ناس بحف ر ال و يأم إذا ه ف

 ..واألبصار عن الحرام 
فأرى بعضهم يتمتم .. الناس آنت أنظر إلى 

وبعضهم يهمس إلى الذي   .. سبحان اهللا    : 
به  غف   .. بجان تابع بش هم ي .. وبعض

 .. وبعضهم يبكي 
 ..أما أنا فقد ذهبت بعيييييدًا 

دراتهم     ه وق ين قدرات ارن ب ذت أق م .. أخ ث
 ..أقارن بين خدمته للدين وخدمتهم 
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م               ه رجل أعمى أصم أبك ذي يحمل لعله .. الهم ال
 ..ل الهم الذي يحمله هؤالء جميعًا يعد

واحد    نهم آ ناس ألف م د آاأللف إن ** وال وواح
 أمر عنا

درات  بيل .. رجل محدود الق ي س رق ف نه يحت لك
دين  ذا ال ة ه نود  .. خدم ن ج ندي م ه ج عر أن يش

 .. مسئول عن آل عاص ومقصر .. اإلسالم 
ه بحرقة  ان يحرك يدي ارك .. آ ا ت ول ي ه يق وآأن

ا مطلق البصر في الحرام    ..الصالة إلى متى     ؟ ي
ى   ى مت ًال     ..إل ا آآ واحش ؟ ي ي الف ًا ف ا واقع ؟ ي

 للحرام ؟ بل يا واقعًا في الشرك ؟ 
.. أما يكفي حرب األعداء لديننا     .. آلكم إلى متى    

 !!فتحاربونه أنتم أيضًا 
تطيع      ر ليس ه ويعتص تلون وجه كين ي ان المس آ

 ..إخراج ما في صدره 
رًا   ناس آثي ر ال يهم  ..تأث تفت إل م أل ي ..  ل لكن

 ..سمعت بكاء وتسبيحات 
ته          ز من آلم ام   .. انتهى فاي يمسك ابو عبد  .. وق

 ..تزاحم الناس عليه يسلمون .. اهللا بيده 
ناس       وأحس أنه يشعر  .. آنت أراه يسلم على ال

 ..أن الناس عنده سواسيه 
ين ملك ومملوك   .. يسلم على الجميع      ال يفرق ب

 ..أمير ومأمور و..ورئيس ومرؤوس .. 
راء     ياء والفق يه األغن لم عل رفاء .. يس والش

 ..والجميع عنده سواء .. والوضعاء 
ول في نفسي ليت بعض النفعيين مثلك يا           آنت أق

 ..فايز 
ومضى به خارجًا من .. أخذ أبو عبد اهللا بيد فايز 

 ..المسجد 
وهما متوجهان للسيارة .. أخذت أمشي بجانبهما 

.. 
 .. يتمازحان في سعادة غامرة والمترجم وفايز 

 ..آآآه ما أحقر الدنيا 
م          ز ول ا فاي ربع مصابك ي م يصب ب م من أحد ل آ

 ..يستطع أن ينتصر على الضيق والحزن 
.. فشل آلوي .. أين أصحاب األمراض المزمنة        

 ..إعاقات .. سكري .. جلطات .. شلل 
ياتهم   تمتعون بح اذا ال يس ع  ..لم يفون م ويتك

 .. واقعهم 
ا أج ى  م ر إل م ينظ بده ث ي اهللا ع ل أن يبتل م

 .. قلبه فيراه شاآرًا راضيًا محتسبًا 
ام  رت األي ز  .. م ورة فاي زال ص وال ت

 ..مرسومة أمام ناظري 
 ..حقيقة 

وال جلده .. اإلنسان ال لحمه يؤآل 
 فماذا فيه غير حالوة اللسان.. يلبس 

!! 
 

 ..اضبط لسانك  .77
خط اهللا     ن س ة م تكلم بالكلم رجل لي ال إن ال

يلقي لها باًال يكتب اهللا عليه بها سخطه إلى 
 ..يوم يلقاه 

ذا حذر النبي         الناس من إطالق الكالم εهك
 ..دون النظر في العواقب .. على عواهنه 

 ..عدم ضبط اللسان قد يؤدي إلى المهالك 
 احفظ لسانك أيها اإلنسان

                         ال يلدغنك إنـه ثـعبان
 ر من قتيل لسانه   آم في المقاب

اءه    اب لق ت ته                        آان
 الشجعان

.. آم من امرأة طلقها زوجها بسبب اللسان 
ا      ة له    .. يختلف معه ردد قائل .. طلقني : فت

ي   .. أتحداك تطلقني    .. إن آنت رجًال طلقن
رها بالسكوت      ينهرها .. يصرخ بها  .. فيأم

نهما    ..  ر بي تد األم نهدم الب  .. يش .. ناء في
 .. ويطلقها 
ذا أمر      ..  الشخص إذا غضب أن يسكت   εل

 .. نعم يسكت 
انه      بط لس م يض ه إن ل ي  .. ألن أرداه ف

 ..المهالك 
 يموت الفتى من زلة بلسانه   

                       وليس يموت المرء من 
 زلة الرجل

ين       ي مشكلة ب رة ف بل فت ت ق ر أني دخل أذآ
 .. عائلتين لإلصالح بينهما 

رًا في        : قصة الخالف     و اقًال آبي أن رجًال ع
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د تجاوز الستين من عمره       خرج .. السن أظنه ق
دقائه     ن أص وعة م ع مجم يد م زهة ص ي ن .. ف

 .. وسنهم جميعًا متقارب 
با  ريات الص ث وذآ نهم األحادي م .. دارت بي ث

رية  دادهم بالق ن أراض ألج وا ع ثار .. تكلم ف
يملكها خالف بين اثنين منهم حول أحد األراضي    

 .. أحدهما وادعى اآلخر أنها لجده 
ك األرض       ال مال ى ق نقاش حت نهما ال تد بي اش

احبه  ي : لص ن أرض ريبًا م تك ق واهللا إلن رأي
 ..ألفرغن هذا في رأسك 

ثم تناول بندقية الصيد التي بجانبه ووجهها أعلى 
من رأس صاحبه بمترين أو ثالثة ثم أطلق منها          

 ..رصاصة 
ادا أ  رجالن وآ ار ال تال ث حابهما .. ن يقت ن أص لك

 ..هدؤوهما وتفرقوا إلى بيوتهم 
رجل الذي أطلق عليه الرصاص أن             م يستطع ال ل

فما آاد أن يصبح حتى آان .. ينام من شدة الغيظ 
ن صاحبه   يظه م ع أن يشفي غ د أجم ل .. ق فحم

وع     بحث   " آالشينكوف  " سالحًا من ن ومضى ي
حتى رآه في سيارته عند مدرسة    .. عن صاحبه     

 ..بنات 
ائقا   ل س ته ويعم ن وظيف تقاعدًا م ان صاحبه م آ

ات   نقل المدرس ة ل يارة خاص ف .. لس د أوق وق
اب المدرسة وجلس داخلها ينتظر            سيارته عند ب

روجهن  يارات  .. خ ن الس وعة م به مجم وبجان
ا مخصصة لنقل المدرسات أو            تشبه سيارته آله

 ..الطالبات 
رجل خلق شجرة بعيدة لئال ينتبه إ        بأ ال .. ليه اخت

ووجه سالحه إلى السائق .. وآان ضعيف البصر 
ثم .. وحاول جاهدًا أن يسدد الطلقة إلى رأسه       .. 

زناد   ى ال غط عل اص  .. ض وت الرص ودوى ص
ي رأس      تقرت ف ات واس الث رصاص ت ث وانطلق

ائق  طربوا   .. الس ناس واض ار ال زعت  .. ث وف
 ..وارتفع الصراخ .. الطالبات 

والرجل .. المنطقة وأحاطوا ب.. واجتمع الشرطة   
 ..ومات .. قد هشمت الطلقات جمجمته 

ر    ى مخف دووووء إل ل ه وجه بك د ت ل فق ا القات أم
ة    رهم بالقص رطة وأخب ال .. الش تلت  : وق ا ق أن

ًا  ي  .. فالن فيت صدري فاقتلون د ش واآلن ق
افعلوا ماشئتم .. أو أحرقوني أو اسجنوني     

.. 
يف     رفة التوق ى غ وه إل رج .. أدخل وخ

ان الحادث   الضابط لمع   نة مك فلما اطلع .. اي
!! على بطاقة المقتول فإذا المفاجأة الكبرى 

ذي أراد أن   و صاحبه ال يس ه يل ل إذا بالقت
ر    و شخص آخ ا ه نه وإنم في صدره م يش

 .. ليس له دخل بالقضية 
رجل    رعة ، وال ي بس ابط يمش بل الض فأق

به      ي بجان تل يمش ود بالق ن المقص .. المس
رطة و   ر الش ه مخف ى أدخل ام  حت ه أم أوقف

زانة  ال .. الزن الن  : وق ا ف ك  ! ي ي أن أتدع
ذا ؟     تلت ه الرصاص أصاب شخصًا آخر     ! ق

!! 
.. فصرخ المسكين وأصابه حالة هستيرية      
بوبة أيامًا            يه ومكث في غي م أغمي عل .. ث

ثم شفي وأدخل السجن وحكم عليه القاضي   
 .. الشرعي بإقامة حد القتل عليه 

ال           ا ق و بكر لم ا ش : وصدق أب يء أحوج م
 ..إلى طول سجن من لسان 

ذي جلس يومًا        يفة ال ر ذلك الخل ال أنس خب
ه    ع نديم ه  .. م احكه ويمازح ب .. يض فلع

رًا    ربا خم هما فش يطان برؤوس ا .. الش فلم
ول  ت العق بائث .. غاب يطرت أم الخ .. وس

 ..وصار الواحد منهما أضل من الحمار 
ى     ه إل ار ل به وأش ى حاج يفة إل تفت الخل ال

 ..اقتلوه : وقال النديم 
 .. وآان الخليفة إذا أمر أمرًا لم يراَجع فيه 
.. فانطلق الحاجب إلى النديم وتله برجليه          

رخ   و يص يفة  .. وه تغيث بالخل .. ويس
ردد   يفة يضحك وي تلوه : والخل تلوه .. اق اق

.. 
 ..وألقوه في بئر مهجورة .. فقتلوه 

يفة    بح الخل ا أص ن   .. فلم ى م تاق إل اش
 ..ادعوا لي نديمي فالن : ال فق.. يؤانسه 

وا    من قتله !! قتلتموه ؟: قال !! قتلناه : قال
رآم ؟! ؟ ن أم اذا ؟ وم ع ! ولم ل يداف وجع
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 ..عبراته 
وا    وأخبروه بالقصة  .. أنت أمرتنا البارحة     : فقال

.. 
كت   ال  .. فس م ق ندمًا ث ه مت ض رأس رب : وخف

 ..آلمة قالت لصاحبها دعني 
ول   ود وأق ن شخص نف  : أع م م ن  آ ناس ع ر ال

وجر إلى نفسه   .. وبغضهم في نفسه     .. شخصه   
 .. الويالت بسبب عدم ضبطه للسانه 

 : قال ابن الجوزي 
ومن العجب أن من الناس من يقوى على التحرز 

لكنه .. والسرقة .. ومن الزنا  .. من أآل الحرام      
انه     رآة لس ن ح رز م ى أن يتح وى عل .. ال يق

ناس          تكلم في أعراض ال در على منع  وال ي.. في ق
 ..نفسه من ذلك 

 
 ..عجيبة 

نسان اإلو.. ينطق   طويل والهالحيوان لسان
  !!لسانه قصير وال يصمت

 
 ..المفتاح  .78

 ..هو مفتاح القلوب .. المدح 
م    ارات الكالم أن تكون مبدعًا          .. نع من أجمل مه

.. في تعويد نفسك على اآتشاف صواب اآلخرين  
ه    يهم ب ناء عل دحهم والث بل .. وم ى  ق باه إل االنت

 .. خطئهم 
تأآد ذلك عندما تريد أن تنبه شخصًا إلى خطأ          وي

 ..ما 
آثير من الناس يرد النصيحة ال ألجل تكبره عنها 

وإنما ألن الناصح لم .. أو عدم اقتناعه بخطئه .. 
 ..يسلك الطريق الصحيح لتقديم النصيحة 

 ..هب أنك ذهبت إلى مستشفى حكومي لعالج 
ى م   بلت إل ا أق إذا وراء   فلم تقبال ف ف االس وظ

ه    ين يدي ريدة ب ب ج راهق يقل زجاج شاب م .. ال
 ..غير مبال بما حوله .. وبيده سيجاره 

ر أعمى يقف متعبًا في يده اليمنى             وإذا شيخ آبي
وفي األخرى ورقة مراجعة ينتظر     .. طفل صغير    

 ..أن يحوله الموظف إلى الطبيب 
ة تبكي و              يدها طفل رة ب به عجوز آبي قد وإذا بجان

وتنتظر أيضًا .. تمكنت الحمى من جسدها      
ه    بار نادي راءة أخ ن ق رغ م الموظف أن يف

 ..المفضل ليحولها لطبيب األطفال 
ا رأيت هذا المنظر ثارت أعصابك       وال –لم

ك    ى ذل ومك عل ف  –نل رخت بالموظ :  فص
... أنت جالس في مستشفى أو في   !! هيه   

ا تخاف اهللا ؟    نون من األلم   !! م المرضى يئ
ريدة وأن رأ ج ًا !! ت تق دخن أيض !! ال وت

ب  كوى  .. واهللا عج ربيه إال ش ا ي ثلك م م
أو المفروض أن تفصل .. لمدير المستشفى 

 .. من عملك 
 ..وبدأت تهيل هذه العبارات آالبرق عليه 

ه   ب أن يك   .. ه رد عل م ي ل  .. ل م يقاب ول
 .. صراخك بصراخ 

ًال أنه ألقى جريدته      وأنهى تحويل .. هب فع
 ..إلى األطباء المرضى 

ر نفسك نجحت في حل المشكلة        .. هل تعتب
ال  م     .. آ نك ل ف لك ت الموق نا عالج ت ه أن

كلة   الج المش يك  .. تع تجاب إل ه وإن اس ألن
اآلن إال أنه سيعود إلى تصرفه المشين غدًا 

 .. وبعد غٍد 
 !!إذن آيف أتصرف ؟

يظك   م غ يه واآظ ال إل ع .. تع ل م تعام
ة         دع المناظر    ال.. الموقف بعقل ال بعاطف  ت

 وإن –ابتسم .. المؤذية تؤثر في تصرفاتك  
آنت مغضبًا ، وإن آانت االبتسامة صفراء      

 ..السالم عليكم :  وقل –ال مشكلة ، ابتسم 
ل       به المفض ى الع ر إل و ينظ يقول وه : س

 ..انتظر لحظة .. عليكم السالم 
ل أي آلمة تجعله يلتفت إليك        آأن تقول .. ق

 .. ك اهللا بالخير مسا.. آيف الحال ؟ : 
الحمد :  إليك ويقول – حتمًا -سيرفع رأسه 

 .. هللا بخير 
ت نصف      د قطع ون ق رحلة تك ذه الم ي ه ف

 .. المشوار 
أي عبارة تمدحه بها           يه ب قل له  .. تلطف إل

ثًال  ل  ! تصدق : م ا يعم ثلك م روض م المف
 ..في استقبال مستشفى 



 ـكـيـاِتـَح ِبـمـتـْعـَتاْس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  170

 لماذا ؟: سيتغير ويقول 
ل    ذا الوجه الم    : ق نير إذا رآه المريض زال    ألن ه

 ..مرضه فال يحتاج إلى طبيب 
وتنبلج  .. - يا بطل    –سيبتسم متعجبًا من جرأتك     

 ..أساريره 
ئًا لقبول لنصيحة           د صار اآلن مهي : ويقول  .. وق

 ماذا عندك ؟
ل   ندها ق يخ      : ع ذا الش رى ه يب ت ي الحب ا أخ ي

ر  كينة .. الكبي وز المس ذه العج ي .. وه تك تنه لي
 ..ت الدخول على الطبيب لهما إجراءا

ا  يتناول أوراقهم يب .. س ولهما للطب م .. ويح ث
تك      ناول ورق إذا انتهى منك وسلمك الورقة    .. يت ف

.. 
ه      هذه أول مرة أراك ومع  .. سبحان اهللا  : فقل ل

واهللا !! ال أدري آيف    .. ذلك فقد دخلت إلى قلبي      
ناس    ن آالف ال يَّ م ب إل ك أح ت  .. ( إن ًال أن وفع

سلم أحب إليك حتمًا من ماليين غير صادق فهو م
 ) ..المسلمين 

 ..سيفرح ويشكر لك لطفك 
وعندي آلمات أود أن تسمعها لكني أخاف  : فقل   

 .. أن تغضبك 
 ..تفضل .. ال .. ال : سيقول 

ه النصيحة          دم ل أنت قد مّن اهللا عليك     .. عندها ق
وأنت .. وفي واجهة المستشفى    .. بهذه الوظيفة   
رك      دوة لغي ليتك تتلطف قليًال مع المراجعين     ف.. ق

تم بهم     ..  لعل دعوة صالحة ترفع لك في         .. وته
يل من فم عجوز عابدة         أو شيخ زاهد .. ظلمة الل

 .. 
ه سيخفض رأسه وأنت تتكلم      : ويردد .. أجزم أن

 ..جزاك اهللا خيرًا .. أشكرك 
خص        ل ش ع آ اليب م ذه األس تعمل ه ذلك اس وآ

 ..تعالج سلوآه 
أو أب يهمل بناته .. بالصالة مثل شخص يتهاون 

 ..ويتساهلن بالحجاب .. فيتكشفن 
 .. أو شاب عاق لوالديه 

ارات  ارس المه د أن تم نك ال ب بلوا م ألجل أن يق
م   .. المناسبة    استخدم العبارات اللطيفة في    .. نع

أ اآلخر       محترمًا لرأيه .. آن مؤدبًا .. إصالح خط

.. 
ل له     أنك . .أنا ما أنصحك إال ألني أعلم      : ق

 .. تقبل النصح 
إذا ناجيتم : ( وفي التنزيل العزيز يقول اهللا   

دي نجواآم صدقة             ين ي وا ب ) الرسول فقدم
.. 

يم    ي الحك ان المرب د آ رقًا  εوق تعمل ط  يس
لوآهم ال      دل س ن يع ل م ارات تجع ومه

 ..يملكون إال أن يقبلوا منه 
ومًا أن يعلم معاذ بن جبل ذآرًا يقوله          أراد ي

  ..بعد الصالة 
اذ وقال        بل إلى مع واهللا إني .. يا معاذ : فأق

بك  الة أن     .. أح ل ص ر آ ي دب دعن ف ال ت ف
ول   كرك  : تق رك وش ى ذآ ي عل م أعن الله

 ..وحسن عبادتك 
يك  اهللا عل ن  .. ب ع األول م ة المقط ا عالق م

" بالمقطع الثاني   " واهللا إني أحبك    "الكالم  
رك    ى ذآ ي عل م أعن ول الله دعن أن تق ال ت

.." 
د يكون    وله إني أحبك أن يقول   ق  األنسب لق

د أن أزوجك ابنتي         دها وأري  أو – مثًال   –بع
 ..أو أدعوك إلى طعام .. أعطيك ماًال 

بع خبر المحبة تعليمه ذآرًا من           ولكن أن يت
 ..فهذا يحتاج إلى تأمل ..!! أذآار الصالة 

" واهللا إني أحبك   : " أتدري ما موقع قوله     
يحة     بول النص ئة لق ه التهي إذا .. ؟ إن ف

اه  ر ، أعط اذ واستبش س مع ت نف ارتاح
 ..النصيحة 

 يد عبد اهللا بن εقبض .. وفي موقف آخر       
مسعود بيده اليمنى ، ثم وضع يده اليسرى      
فوقها ، آنوع من العطف والتهيئة ، ثم قال    

: إذا جلست في التشهد فقل .. يا عبد اهللا : 
التحيات هللا والصلوالت والطيبات ، السالم        

 .. ا النبي ورحمة اهللا وبرآاته عليك أيه
فكان  .. εومضت السنين ومات رسول اهللا   

علمني رسول : عبد اهللا يفخر بذلك ويقول     
 ..  التشهد وآفي بين آفيه εاهللا 

وم آخر الحظ        إذا طاف τ أن عمر εوفي ي
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ود    ر األس اذى الحج بة وح ناس  .. بالكع م ال زاح
بله    بدن        .. وق ان صلبًا قوي ال ا زا .. وآ حم وربم

 .. الضعفاء 
أراد  لوآه  εف دل س ال ..  أن يع بيل  –فق ى س  عل

يحة    بول النص ئة لق ل     : -التهي ك رج ر إن ا عم ي
 .. قوي 

ناء   ذا الث ر به رح عم ال .. ف زاحمن  : εفق ال ت ف
 ..عند الحجر 

فقال .. ومرة أراد أن ينصح ابن عمر بقيام الليل      
: 

يل    وم الل ان يق و آ بد اهللا ل رجل ع م ال ي .. نع وف
ال    روا ة ق ا عبد اهللا ال تكن مثل فالن    : ي آان .. ي

 ..يقوم الليل 
ان يقوم الليل  .. ال تكن مثل فالن       فترك قيام .. آ

 ..الليل 
م  ان .. نع ع  εآ رائع م لوب ال ذا األس تعمل ه  يس

 .. ومع الوجهاء خاصة .. جميع الناس 
آان الناس ما بين مقبل  .. εفي بداية بعثة النبي 

 .. ومدبر 
ان رجل    نة اسمه سويد بن الصامت        وآ  في المدي

ومه            ان رجًال شريفًا في ق اقًال شاعرًا    .. وآ .. ع
حتى قيل إنه آان يحفظ آل .. يحفظ آالم الحكماء 

 ..ما روي عن لقمان الحكيم 
وا      م آان ه أنه ناس ب اب ال ن إعج غ م ى بل حت

مونه  ل : يس عره .. الكام ده وش رفه .. لجل وش
 : وهو الذي يقول .. ونسبه 

 رب من تدعو صديقًا ولو ترى       أال 
ا    اءك م يب س ته بالغ                         مقال

 يفري
 مقالته آالشهد ما آان شاهدًا       

رة    ى ثغ ور عل يب مأث                       وبالغ
 النحر

 يسرك باديه وتحت أديمه         
ب   ري عق ش تبت يمة غ                       نم

 الظهر
 العينان ما هو  آاتم         تبين لك 

ر    اء بالنظ ل والبغض ن الغ                      م
 الشزر

دم سويد بن الصامت يومًا إلى مكة حاجًا         ق
 .. أو معتمرًا .. 

ة   وله مك ناس بدخ تحدث ال بلوا .. ف وأق
رؤيته    ه فأقبل عليه   εفسمع النبي     .. ل ..  ب

ى اهللا   دعاه إل الم .. ف ى اإلس ل .. وإل وجع
ه    ه نبي يوحى        يحدث بالتوحيد والرسالة وأن

رآن    يه ق رآن هو آالم اهللا     .. إل ذا الق وأن ه
 .. فيه عبر وأحكام .. تعالى 

ه سويد        ال ل فلعل الذي معك مثل الذي      : فق
 معي ؟ 

 ما الذي معك ؟   : ρفقال له رسول اهللا 
 يعني حكمة لقمان -معي مجلة لقمان : قال 

- ..  
نفه      م يع ره    εفل ع أنه يضاهي  م-..  أو يحق

وإنما تلطف معه   .. -آالم اهللا بكالم البشر       
 ..اعرضها علي  : ρوقال .. 

رأ ما يحفظ من آالم لقمان             فشرع سويد يق
ه  ول اهللا .. وِحَكِم ل  εورس يه بك تمع إل  يس

 ..هدوووء 
ويد  ى س ا انته ال .. فلم ه εق ذا :  ل إن ه

 .. لكالم حسن 
ال   م ق ويد  -ث وقًا لس ي   : - مش ذي مع وال

قرآن أنزله اهللا تعالى علي .. ضل من هذا أف
 .. هو هدى ونور .. 

يه رسول اهللا          م تال عل ودعاه ..  القرآن   ρث
فلما .. وسويد يستمع منصتًا .. إلى اإلسالم 

ظهر على سويد التأثر    ..  من آالمه    εفرغ   
 .. إن هذا لقول حسن : وقال .. 

م انصرف سويد عن النبي        وال يزال    .. εث
 .. ا سمع متأثرًا بم

فلم يلبث أن وقع .. فقدم المدينة على قومه 
ين قبيلتي األوس والخزرج       تال ب وآان .. ق

 ..من قبيلة األوس فقتلته الخزرج 
..   إلى المدينة εوذلك قبل أن يهاجر النبي 

ل    ان رج لم أم ال ؟ وإن آ ل أس درى ه وال ي
يقولون       ومه ل راه قد قتل وهو   : من ق ا لن إن

 ..مسلم 
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 ..باختصار 
  ..في النقداقتصد و.. أسرف في المديح 

 الرصيد العاطفي .79
 ..تصورات الناس عنا نحن الذين نصنعها 

 .. فلو لقيك شخص في السوق فعبس في وجهك 
 ..فعبس في وجهك أيضًا .. ثم لقيك في بقالة 

م صادفته في عرس     لرسمت .. فلقيك عابسًا .. ث
تك    ي مخيل ة ف ورة قاتم نه ص ت  .. ع إذا رأي ف

ور ى      ص بادر إل ان ت ي مك مه ف معت اس ته أو س
 ..ذهنك ذاك الوجه العابس 

ف   ي موق امة ف خص بابتس يك ش و لق م .. ول ث
النطبع في ذهنك .. وثالث .. ابتسم في لقاء آخر      
 ..عنه صورة مشرقة 

يمن ال يكون بينك وبينه عالقة دائمة وإنما        ذا ف ه
 ..هي لقاءات عابرة 

اهم دائمًا آز          ذي نلق ا األشخاص ال وجة وأوالد  أم
فإن .. وجيران في حارة    .. وزمالء في مكتب     .. 

نعم .. تعاملنا معهم لن يكون بأسلوب واحد دائمًا 
ين   احكين لطيف يروننا ض م س تمًا .. ه نهم ح لك

ارة غاضبين   يروننا ت ين  .. س ارة عابس أو .. وت
 .. ألننا بشر .. أو شاتمين .. مخاصمين 

سب طغيان وبالتالي فإن محبتهم لنا تتحدد على ح
أو قل بعبارة أخرى   .. حسناتنا عندهم أو سيئاتنا     

يد   :  دار الرص ب مق نا بحس تهم ل تحدد محب ت
 ..العاطفي الذي في حسابنا عندهم 

 !آيف ؟
ك     ان فإن ع إنس يل م ف جم ك موق ع ل ندما يق ع

يلة عنك           رياته ذآرى جم .. تضيف إلى سجل ذآ
ابًا تودع          به حس تح لك في قل بارة أخرى تف أو بع

ثم تتولى بعد ذلك زيادة .. بة لك واحترامًا فيه مح
 ..رصيدك العاطفي أو السحب منه 

ا  ه به امة تقابل ل ابتس يدك .. فك ن رص زيد م ت
 ..العاطفي عنده 

 ..تزيد رصيدك العاطفي .. وآل هدية 
 ..تزيد رصيدك العاطفي .. وآل مجاملة 

ة تقع منك له      .. أو شتم .. أو مسبة .. وآل إهان
 ..رصيدك العاطفي فإنك تسحب من 

ان رصيدك العاطفي عنده آثيرًا        ي إذا آ .. وبالتال

ا في موقف أغاظه فسحبت       ومًا م ووقعت ي
نًا   دارًا معي ي مق إن .. من رصيدك العاطف ف

ي     يدك العاطف رًا ألن رص ر آثي ن يؤث ذا ل ه
 ..عنده آثير 

 وإذا الحبيب أتى بذنب واحد   
نه  اءت محاس                           ج

 لف شفيعبأ
ي   يد عاطف ك رص نده ل ن ع م يك ا إن ل أم
يه    يس ف يد ول ن الرص حب م ت تس وجعل

ًال   يء أص يكون   .. ش نده س ابك ع إن حس ف
ناقص  ك   !! بال به ل ي قل ع ف د يق ي ق وبالتال

ره  تثقال .. آ ن .. أو اس حب م ك تس ألن
 ..رصيدك العاطفي وال تودع 

م تسمع يومًا عن زوجة طلقها زوجها      .. أل
إذا سئلت عن سب    السبب : ب الطالق قالت ف

ه    طلب مني الذهاب معه لزيارة أخته       .. تاف
فغضب وجعل يسبني ويشتمني     .. فرفضت   
 !!ثم طلقني 

ذآاء في سبب الطالق    ت ب و تأمل ا .. ول لم
تافه      ف ال ذا الموق و ه بب ه دت الس .. وج

ذا الموقف هو القشة التي قصمت         ا ه وإنم
 .. ظهر البعير 

د ُذآر أن رجًال آان له جم      .. ل جلد قوي فق
أراد سفرًا      تاعه عليه      .. ف .. فجعل يحمل م

ربطه على ظهره        .. والجمل متماسك   .. وي
حتى آوم على ظهره ما يحمله أربعة جمال         

ز من ثقل الحمل والناس           ..  ر يهت بدأ البعي ف
.. يكفي ما حملت عليه   : يصيحون بالرجل    

ال      بن وق ن ت زمة م ذ ح يفة  : فأخ ذه خف ه
ما طرحها على ظهره فل.. وهي آخر المتاع 

ى األرض    ر عل قط البعي يل  .. س ة  : فق قش
 !!قصمت ظهر بعير 

ومة    ة مظل رأيت أن القش رت ل و تفك ول
فليست هي التي قصمت ظهر البعير وإنما          
بار      راآمات آ بب ت ر بس ر البعي م ظه انقص

ر على أولها      وصبر .. وصبر .. صبر البعي
برًا    ..  ق ص م يط ى ل ره  .. حت م ظه فانقص

 ..بشيء صغير 
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ا  ا زوجه ي طلقه رأة الت ذا الم زم أن .. وهك أج
ب       ته فحس ارة أخ رآها زي و ت يس ه بب ل .. الس

بله    راآمات ق ا ت باته   .. وإنم يان لطل ن عص .. م
رغباته    يق ل دم تحق يه    .. ع بها إل دم تحب .. ع

يه      رها عل فهي تسحب .. عدم احترام رأيه   .. تكب
ودع        ًا من رصيدها العاطفي عنده دون أن ت دوم

 .. وتجرح وال تداوي  .. فيه شيئًا
تمل  تمل ويح و يح ف  .. وه ذا الموق اء ه ى ج حت

 .. فقصم ظهر البعير 
يدها      ي رص داع ف رة اإلي نت بكث ا اعت و أنه ول

.. وتغنج ودالل .. من حسن لقاء له   .. العاطفي   
يه   بب إل ل  .. وتح ة ظ ة وخف ناية .. وممازح وع

ه   ه ولباس رأيه  .. بطعام رام ل ار .. واحت لص
رًا رصيدها العا ي آبي ي  .. طف يارات ف ت مل وملك

به    ي لن يضر لو وقع موقف سحبت          .. قل وبالتال
 ..به من رصيدها العاطفي 

وقل مثل ذلك في الطالب المشاآس الذي يقع منه 
.. موقف صغير فيغضب المدرس غضبًا شديدًا     

د يضربه ويطرده من الفصل          ثم يقول  .. و  .. وق
ة أطلقتها  الطالب أنا ما فعلت شيئًا هي مجرد نكت        

ر استئذان      وال ينتبه إلى أن هذه النكتة .. من غي
 ..هي القشة التي قصمت ظهر البعير 
موا   الء تخاص ي زم ثله ف ل م ران .. ق أو جي

 .. تنازعوا 
ودع في قلب آل          .. إذن   ًا إلى ن نحن نحتاج دائم

 .. واحد نلقاه رصيدًا عاطفيًا 
يودع في قلب زوجته            زوج يتحين الفرص ل .. ال

 .. نقاطًا أآثر وأآثر ويسجل
 .. والزوجة تحتاج أيضًا 

 .. والولد يحتاج أن يودع في قلب والده 
 ..واألخ مع أخيه .. والمدرس مع طالبه 

ل حتى المدير مع من هم تحت إدارته        يحتاج .. ب
 ..إلى ذلك 

 
 ..باختصار 

 وإذا الحبيب أتى بذنب واحد
 جاءت محاسنه بألف شفيع

 

 ..الساحر  .80
بال    ا أخي َسمِّعنا آلمة حلوة       .. ش  الكالم ب ي

.. 
 ..هكذا بدأت المسكينة تعاتب زوجها 

ام وال        ي طع ا ف ر معه ا قص و م حيح ه ص
باس  ول   .. ل حرها بمعس ن يس م يك نه ل ولك
 .. !!الكالم 

يجمع العقالء أن أهم صفات البائع الماهر      
ردد   .. أن يكون ساحرًا في آالمه           من : في

ي  اب علي .. تفضل .. عيون ل الحس .. نا خ
 ..تعبك راحة 

وتزيد قيمة البائع آلما زادت عباراته جماًال 
إن أضاف إلى حسن العبارة جودة في           ..  ف

وقدرة على إقناع الزبون  .. وصف السلعة     
د اآتسب نورًا على نور        .. بالشراء    صار ق

.. 
فات     م ص ن أه ربون أن م ع المج ويجم

وعباراته .. السكرتير أن يكون لسانه عذبًا     
وة  وله   ف.. حل ماع بق رب األس ْم  : يط .. َس
 ) .. خّدامينك ( نحن .. أبشر 

بًا   زوجها ح ة ب غفت زوج ا ش و .. وربم وه
ال    يل الجم بخل قل ر ال حرها  .. آثي نه يس لك

 ..بعباراته 
ة   رمًا بمغازل ان مغ راهقًا آ ابًا م ر أن ش أذآ

يات  ى     .. الفت بة عل درة عجي ه ق ان ل وآ
ن   اع به ارت    .. اإليق كينة ص ن مس م م وآ

يم به مت راآه .. ة بح ة بش ن .. عالق وم
ة    يارة فاره ك س ن يمل م يك ه ل ب أن العج

رآوبها   ريهن ب ئة   .. يغ به ملي ن جي م تك ول
 .. بالمال ليغدق عليهن الهدايا 

ه أوتي وسامة أو جماًال            آال .. وال تظنن أن
فإني أسأل اهللا لك أن ال تبتلى بالنظر إلى .. 

 !! وجهه 
ان يغلق فمه على لسان              نه آ لو تكلم .. لك

 ..ولو سمعه نهر لدّفقه .. مع حجر لفلقه 
بل .. فكان يصطاد الفتيات بلسانه اصطيادًا      

 ..يسحرهن سحرًا 
 وحديثها السحر الحالل لو أنه 
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                         لم يجن قتل المسلم المتحرز
  إن طال لم يملل وإن هي أوجزت

 وجز                         ود المحدث أنها لم ت
ومًا إلى رسول اهللا     بل ي  ثالثُة رجال سادة في εأق

 .. قومهم 
وعمرو .. والزبرقان بن بدر    .. قيس بن عاصم       

 ..بن األهتم 
 ..وآلهم من قبيلة تميم 

 .. فبدؤوا يتفاخرون 
رقان      ال الزب .. أنا سيد تميم    .. يا رسول اهللا    : فق
يهم  اع ف يهم .. والمط اب ف ن .. والمج نعهم م أم

 ..  فآخذ لهم بحقوقهم ..الظلم 
تم      ن األه رو ب ر عم يد اآلخ ى الس ار إل م أش .. ث

 ..وهذا يعلم ذاك : وقال 
ال      يه وق ا رسول اهللا  : فأثنى عمرو عل .. واهللا ي

ه لشديد العارضة        ع لجانبه    .. إن مطاع في .. مان
 ..ناديه 

 ..ثم سكت عمرو 
رقان  ي  .. فغضب الزب روًا زاد ف و ألن عم وودَّ ل

 ..ظن أنه حسده على سيادته و.. الثناء 
لقد علم ما   .. واهللا يا رسول اهللا     : فقال الزبرقان   

 ..وما منعه أن يتكلم به إال الحسد .. قال 
رو   ال .. فغضب عم دك ؟ : وق ا أحس واهللا !! أن ف
.. أحمق الموالد .. حديث المال .. إنك لئيم الخال 

يرة  ي العش يع ف د .. مض ول اهللا لق ا رس واهللا ي
وما آذبت فيما قلت آخرًا ..  قلت أوًال صدقت فيما

ا علمت  ..  َن م ت أحس ي رجل رضيت فقل .. لكن
دت    ا وج بَح م ُت أق بت فقل د .. وغض وواهللا لق

 ..صدقت في األمرين جميعًا 
ب  ته   εفعج رعة حج ن س يانه  ..  م وة ب .. وق

 .. ومهارات لسانه 
ال   حرًا : فق يان لس ن الب يان .. إن م ن الب إن م

  ..)91(لسحرًا 
ارات لسانك          ف بدعًا في مه ال لك   .. كن م و ق : فل

 ..تفضل .. من عيوني : قل .. ناولني القلم 

                                                
آم في المستدرك ، وأصله في       رواه الحا( 91 )  

 الصحيحين  

اطلب : لكن يا فالن عندي طلب     .. ولو قال   
 ..َسْم .. عيوني 

د منك خدمة       خدمنا أناسًا ما  .. تفضل  : أري
 ..يساوون أثر رجليك 

ذا األسلوب الذي يدغدغ المشاعر     مارس ه
ها آلمات رقيقة لينة نعم أسمع.. مع أمك .. 
 .. 

 .. زمالئك .. أوالدك .. زوجتك .. مع أبيك 
يئًا   لوب ال يخسرك ش ذا األس وتسحر .. فه

 ..وتزيل ما في نفوسهم .. به اآلخرين 
ار   ال األنص ى ح ر إل رآة ψوانظ د مع  بع

 .. حنين 
 في بدر ثم τاألنصار الذين قاتلوا مع النبي    

تلوا في أحد         .. وحوصروا في الخندق   .. ق
َتلون   ون وُيق ه يقاتل وا مع ى .. وال زال حت

ة   ه مك تحوا مع رآة   .. ف ى مع وا إل م مض ث
 .. حنين 

 ..ففي الصحيحين 
رآة  تد أول المع تال اش ف .. أن الق وانكش

فإذا الهزيمة تلوح   .. الناس عن رسول اهللا     
 .. أمام المسلمين 

فإذا هم يفرون من ..  إلى أصحابه εفالتفت 
 ..بين يديه 
 .. األنصار فصاح ب

لبيك يا رسول : فقالوا  .. يا معشر األنصار    
 .. اهللا 

 .. وصفوا بين يديه .. وعادوا إليه 
يوفهم  دو بس ون الع وا يدفع .. وال زال

دون رسول اهللا       نحورهم    εويف حتى فر  ..  ب
 .. الكفار وانتصر المسلمون 

رآة   تهت المع دما ان نائم  .. وبع ت الغ وجمع
دي النبي          ين ي  ينظرون إليها    أخذوا  .. εب

.. 
ى    ر أوالده الجوع دهم يتذآ ه .. وأح وأهَل

را  نائم .. الفق ذه الغ ناله من ه رجو أن ي وي
 ..شيء يوسع به عليهم 

 .. فبينما هم على ذلك 
ول اهللا  إذا برس ن  .. εف رع ب و األق يدع
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ابس  ة     -ح تح مك ي ف ام ف بل أي لم إال ق ا أس ..  م
ل    ن اإلب ة م يه مائ فيان   .. فيعط ا س و أب م يدع  ث

 .. ويعطيه مائة من اإلبل 
زال يقسم النعم    ما بذلوا بذل .. بين أقوام .. وال ي

ار  ادهم  .. األنص دوا جه حوا .. وال جاه وال ض
 .. تضحيتهم 

 ..فلما رأى األنصار ذلك 
بعض  هم ل ال بعض ول اهللا  : ق ر اهللا لرس .. يغف

رآنا    ًا ويت ي قريش ن   .. يعط ر م يوفنا تقط وس
 ..دمائهم 

ا رأى سيده  بادة  فلم ك τم سعد بن ع دخل ..  ذل
 : فقال  .. εعلى رسول اهللا 
ا رسول اهللا      إن أصحابك من األنصار وجدوا  .. ي

 !!وما ذاك ؟: قال .. عليك في أنفسهم 
ال  ذي أصبت   : ق ئ ال ذا الف ي ه ا صنعت ف .. لم

في .. وأعطيت عطايًا عظامًا .. قسمت في قومك   
 ..قبائل العرب 

 .. ئ ولم يكن في األنصار منه ش
 فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ : εفقال 
ال    ا رسول اهللا      : ق ا أنا إال امرؤ من قومي     .. ي م
 .. 

ال    ومك     : فق ي ق أتاهم .. فلما اجتمعوا   .. فاجمع ل
 ..رسول اهللا  

يه   ى عل د اهللا وأثن ال  .. فحم م ق ر  : ث ا معش ي
 ما قالة بلغتني عنكم ؟ .. األنصار 

وا  ول اهللا   : قال ا رس اؤنا ي ا رؤس وا  أم م يقول  فل
وا يغفر           ثة أسنانهم فقال نا حدي ا ناس م شيئا وأم
يوفنا      رآنا وس ريش ويت ي ق ول اهللا يعط اهللا لرس

 .. تقطر من دمائهم 
ال    ا معشر األنصار        : εفق م تكونوا ضالًال   .. ي أل

 .. فهداآم اهللا بي 
 ..المنة الفضل .. بلى وهللا ورسوله : قالوا 
ال  ناآم اهللا   : ق ة فأغ وا عال م تكون داًء  ..  أل وأع

 .. فألف بين قلوبكم 
 ..المنة الفضل .. بلى وهللا ورسوله : قالوا 

ول اهللا   كت رس م س كتوا  .. εث َر .. وس .. وانتظ
 ..وانتظروا 

 ..أال تجيبوني يا معشر األنصار : فقال 

وا    ا رسول اهللا         : قال بك ي اذا نجي وهللا .. وبم
 ..ولرسوله المنة والفضل 

ال  ئ: ق و ش ا واهللا ل تم أم َدقتم .. تم لقل فلَص
 .. ولُصدِّقتم 

تم   ئتم لقل و ش دقناك  : ل ذبًا فص نا مك .. أتيت
رناك   ذوًال فنص ناك   .. ومخ ريدًا فآوي .. وط

 .. وعائًال فواسيناك 
ال     م ق ا معشر األنصار   : ث أوجدتم على .. ي

كم    ي أنفس ول اهللا ف ن   .. رس ة م ي لعاع ف
يا    ووآلتم .. تألفت بها قومًا ليسلموا    .. الدن

 .. الى إسالمكم 
ًا حديثوا عهد بجاهلية ومصيبة          .. إن قريش

 ..وأتألفهم .. وإني أردت أن أجبرهم 
ا معشر األنصار           أن يذهب .. أال ترضون ي

ناس بالشاة والبعير       وترجعون برسول .. ال
 .. إلى بيوتكم εاهللا 

عبًا    ًا أو ش ناس وادي لك ال و س لكت .. ل وس
عبًا    ًا أو ش ار وادي لكت .. األنص  وادي لس

 .. أو شعب األنصار .. األنصار 
إنه لوال الهجرة  .. فوالذي نفس محمد بيده     

رءًا من األنصار         ..  اللهم ارحم   .. لكنت ام
ناء األنصار     .. األنصار    ناء أبناء   .. وأب وأب
 ..األنصار 

: وقالوا .. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم      
ًا مًا وحظ ول اهللا َقْس ينا برس م .. رض ث

 ..اهللا وتفرقوا انصرف رسول 
بل إنك بالعبارات الجميلة تستطيع أن تخدر       

 ..الناس أحيانًا 
ي     ل غن ي صعيد مصر رج ان ف ه آ ر أن ذآ

مونه  لط يس ا " متس ك " الباش ان يمل آ
زارع   ن الم دادين م ًا  .. ف ان متغطرس آ

زارعين    ى الم ناف اإلذالل عل ارس أص يم
 ..الصغار 

ا      ه م اب أرض ه فأص زمان دورت دارت ال
 آسيرًا .. فأصبح فقيرًا بعد غنى . .أتلفها 

جاع أوالده وهو ليس عنده مصدر يتكسب       
نه  زراعة   .. م ر ال نعة غي رف ص .. وال يع

 ..لكن أرضه تالفة 
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 ..أي عمل .. فخرج يبحث عن عمل 
بل على مزرعة ألحد الفالحين الضعفاء الذين          أق

ديمًا          ه ق وا من إذالل وقال بكل .. دخل عليه  .. ذاق
ة    ًال      هل أجد   : مذل أو .. أقطف الثمر ..  عنك عم

 ..أو .. أو أقلم األشجار .. أنقي الحبوب 
زارع في وجهه وقال         ثار الم أنت تعمل عندي   : ف

رس  !!  ر المتغط ت المتكب د هللا أن .. أن الحم
ك     يك وأذل ا عل تجاب دعاءن ن   .. اس رده م م ط ث

 ..بستانه 
حتى دخل بستانًا آخر    .. مضى يجر قدمي خيبته       

فطرده آما  .. ح له معه ذآريات أليمة      فإذا بفال .. 
 .. طرده األول 

المسكين ال يلوي على شيء  ( !! ) مضى الباشا    
 ..وال يريد أن يرجع إلى أوالده خاليًا .. 

ث      الح ثال زرعة لف ى م ر عل رب  .. م دخل ليج ف
 ..حظه معه 

وقد ذاق أيضًا من إذالله من .. رآه الفالح فانبهر 
بل    أوالدي .. حث عن عمل أنا أب: قال الباشا .. ق

 ..جوعى 
ه     أراد الفالح أن يذل نه بأسلوب    .. ف تقم م وأن ين

 .. ذآي 
ه   ال ل ا  : فق ا الباش ًال أيه ورت بستاني !! أه !! ن

أنت !! من مثلي اليوم الباشا الكبير يدخل أرضي    
 .. أنت !! أنت الباشا الوجيه .. الباشا الكبير 

لباشا حتى صار ا.. وجعل يخّدره بهذه العبارات       
 !!منومًا تنويمًا مغناطيسيًا 

ال الفالح  م ق ًال : ث رحبًا وأه ل .. م ندي عم .. ع
 لكني ال أدري هل يناسبك أم ال ؟

 وما هو ؟: قال الباشا 
ال  رث األرض    : ق وف أح يوم س ندي  .. ال وع

.. ثور أبيض وثور أسود .. محراث يجره ثوران 
تطيع أن     ريض وال يس يوم م ود ال ثور األس وال

ل   راثة      . .يعم ر الح يق ج يض ال يط ثور األب وال
ده  ثور     .. وح يفة ال يوم بوظ وم ال دك أن تق فأري

ا الباشا        .. األسود    .. أنت قائد  .. فأنت قوي أيه
 ..تسير في األمام دائمًا .. أنت رئيس 

رياء إلى الحراثة       وجه الباشا بكل آب ووقف .. ت
ثور األبيض        زارع إليه وبدأ      .. بجانب ال بل الم أق

ثور ا  ر   بال بال ليج ه بالح يض وربط ألب
وجه إلى الباشا وهو يردد     .. المحراث    م ت ث

ائًال    ا أحسن باشا في العالم       : ق يا قوي .. ي
ا بطل     ..  تلفت في زهو      .. ي ثم .. والباشا ي

ورآب هو  .. ربط الحبال في آتفي الباشا          
امش : وصاح  !! على الحراثة معه السوط     

رك    ..  ثور فتح ر ال رب ظه رك .. وض وتح
راث  البا ر المح ا يج ردد .. ش الح ي : والف

ا باشا        تاز يا ملك    .. جميل ي ويضرب .. مم
ثور  ر ال ا  .. ظه ا باش وى ي يح أق .. ويص

 ..أحسن يا باشا 
لكنه .. والباشا المسكين لم يتعود على ذلك    

وته     ل ق ر بك ان يج ى   .. آ باح حت ن الص م
 ..وآأنه غائب العقل .. غابت الشمس 

ا انتهى فك الفالح عنه          وهو .. الحبال  فلم
ول  ا   : يق ا باش يل ي غلك جم ذا .. واهللا ش ه

 .. أحسن يوم مر علي يا باشا 
م بضع جنيهات      ومضى الباشا إلى بيته   .. ث

.. 
ى أوالده   ل عل تفاه   .. دخ رحت آ د تق .. وق

دماء من أسفل قدميه         والعرق .. وسالت ال
يابه  رق ث يًا .. و .. يغ زال منتش نه ال ي لك

 ..مخدرًا 
 .. هل وجدت عمًال .. هاه  : سأله أوالده

ال  ر  -فق ل فخ م   : - بك ا  .. نع ا الباش .. أن
 .. آيف ال أجد عمًال 

 !فماذا اشتغلت ؟: فقالوا 
 !! اشتغلت !! هاه .. اشتغلت : فقال 

ويدرك ما أصابه .. وبدأ يصحو من تخديره 
 .. 

 !!!اشتغلت ثورًا : قال 
 

 ..قرار 
 ..لثمر اختر أطيب الكالم آما تختار أطيب ا

 
 !!فليسعد النطق إن لم تسعد الحال  .81

احب     دك ص ف أن يقص رج المواق ن أح م
ثم يرجع خائبًا غير مقضية حاجته .. حاجة  



 ـكـيـاِتـَح ِبـمـتـْعـَتاْس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  177

.. 
ولو لم .. نعم قضاء حاجات الناس طاعة عظيمة    

وله  يها إال ق ي   : εيكن ف ع أخي ف ئن أمشي م ل
ه ، أحب إلي من أن أعتكف              تها ل حاجة حتى أثب

 .. لكفى في فضلها )92( " في مسجدي هذا شهرًا
فليس آل .. لكن بعض الحاجات يصعب قضاؤها    

من طلب منك أن تسلفه ماًال قدرت على إعطائه      
.. 

درت     فر ق ي س رافقته ف نك م ب م ن طل ل م وال آ
 ..على تلبية طلبه 

اعة أو    م أو س ك آقل ة مع ب حاج ن طل ل م وال آ
 ..استطعت إعطاءها له .. غيرها 

ناس    ر ال كلة أن أآث اتهم   والمش بِّ حاج م تل إذا ل
هم  ي أنفس يك ف دوا عل ي .. وج ونك ف د يذم وق

الس  بخل  .. المج ارة بال تهمونك ت ارة .. وي وت
 ..وتارة .. باألنانية 

 !إذن ما العمل ؟
رًا في الخروج من الموقف            فإذا طلب  .. آن ماه

منك أحد شيئًا ولم تستطع قضاءه فعلى األقل رده 
 : آما قال .. بعبارات جميلة 

ال   ال  ديها وال م ندك ته يل ع عد ***  خ فليس
 النطق إن لم تسعد الحال

.. فلو علم شخص بأنك ستسافر إلى مدينة معينة 
ال   ي حاجة من : فحاءك وق دك أن تشتري ل أري

يها           نة التي أنت مسافر إل وأنت ال رغبة .. المدي
 فكيف تجيب ؟.. لك في قضاء حاجته ألي سبب 

واهللا : قل له  .. فليسعد النطق إن لم تسعد الحال     
ي   دمك بعيون الن أخ ا ف ن  .. ي ّي م ت أحب إل وأن

ر   اس آثي ي    .. أن يق وقت ى أن يض ي أخش .. لكن
.. وعندي بعض الظروف تمنعني من إحضارها          

 ..و 
تذر وخشيت            يمة وأردت أن تع و دعاك إلى ول ول

 –قل .. فقدم مقدمات .. أن يجد في نفسه عليك        
ثًال   واحد  –م رك إال آ ا أعتب ا م ي  أن .. من إخوان

لكني مشغول  .. وأنت من أغلى الناس إلى قلبي         
 ..الليلة 

                                                
  ( 92 )    

د يكون شغلك هذا جلسة             م تكذب فق وأنت ل
راءة في آتاب      .. مع أوالدك     أو نوم  .. أو ق

 ..فهي آلها أشغال !! 
 يملك الناس بأخالق يأسر     εوقد آان محمد    

 ..بها قلوبهم 
الم    يه الس يه عل ر إل ع  .. انظ س م د جل وق

 ..  الكرام أصحابه
وفضِل العمرة  .. فحدثهم عن البيِت الحرام       

 ..واإلحرام 
 ..فطارت أفئدتهم شوقًا إلى ذاك المقام 

وحثهم على .. فأمرهم بالتجهز للرحيل إليه 
 ..التسابق عليه 

زوا   ثوا أن تجه ا لب الحهم  .. فم وا س وحمل
 ..وتحرزوا 

..  مع ألف وأربعمائة من أصحابه       εفخرج  
يتسابقون إلى البلد ..  ملبين  مهلين بالعمرة 

 .. األمين 
 .. فلما اقتربوا من جبال مكة 

رآت القصواء      - ناقة النبي عليه السالم      -ب
 ..فأبت عليه .. فحاول أن يبعثها لتسير .. 

ناس   ال ال واء  : فق ألت القص أي .. ( خ
  : εفقال ) عصت 

ا خألت القصواء       .. وما ذاك لها بخلق .. م
ابس ا   ها ح ن حبس يل ولك يل  ( لف ي ف يعن

أبرهة لما أقبل به مع جيش من اليمن يريد          
 ) .. هدم الكعبة فحبسهم اهللا عن ذلك 

ال    م ق ألوني    : Jث يده ال يس ذي نفسي ب وال
رمات اهللا   يها ح ون ف ة يعظم إال .. خط

 .. أعطيتهم إياها 
حتى .. فتوجه إلى مكة .. ثم زجرها فوثبت 

ية قريبًا من مكة         زل بالحديب ع به  فتسام.. ن
ريش  ار ق ردوه .. آف بارهم لي يه آ فخرج إل

 .. فأبى إال أن يدخلها معتمرًا .. عن مكة 
ين قريش      نه وب بعوث بي ا زالت ال ى ..فم حت

 ..أقبل عليه سهيل بن عمرو 
ي  الح النب ى εفص ودوا إل ى أن يع  عل

 ..ويعتمروا في العام القادم..المدينة
 :وفيه .. ثم آتبوا بينهم صلحًا عامًا 
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ترط  هيل اش لم  : س ة مس ن مك رج م ه ال يخ أن
ريد المدينة       أما .. إال ُردَّ إلى مكة     .. مستضعف ي

نة وجاء إلى مكة مرتدًا إلى               من خرج من المدي
 .. فُيقبل في مكة .. الكفر 

من جاءنا مسلمًا !! سبحان اهللا : فقال المسلمون 
رين        رده إلى الكاف رده إلى المشرآين       !! ن آيف ن

د جاء مسلمًا      بينما هم آذلك إذ أقبل عليهم     ف.. وق
رفل في قيوده  .. شاب يسير على الرمضاء         ..  ي
ا رسول اهللا     : وهو يصيح     ..  .. فنظروا إليه   .. ي

د سهيل بن عمرو        و جندل ول إذا هو أب وآان .. ف
ه   وه وحبس ه أب لم فعذب د أس مع .. ق ا س فلم

تفلت من الحبس وأقبل يجر قيوده     .. بالمسلمين   
 ..وتفيض عيونه دمعًا . .تسيل جراحه دمًا .. 

ي      دي النب ين ي تهالك ب ده الم ى بجس م رم  εث
 .. والمسلمون ينظرون إليه ..

آيف تفلت هذا الفتى  !! غضب  .. فلما رآه سهيل    
ه   ن حبس وته   .. م ى ص اح بأعل م ص ا  : ث ذا ي ه

 .. محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي 
 .. إنا لم نقض الكتاب بعد  : εفقال 
 ..  إذًا ال أصالحك على شيء أبدًا فواهللا: قال 

ال    .. ما أنا بمجيزه لك : قال .. فأجزه لي   : εفق
ال    ال   .. بلى فافعل     : ق فسكت .. ما أنا بفاعل  : ق

ي  ره      .. εالنب ده يج ى ول ريعًا إل هيل س ام س وق
وأبو جندل يصيح ويستغيث بالمسلمين     .. بقيوده  

 :يقول .. 
 وقد جئت أي معشر المسلمين أرد إلى المشرآين  

رون ما قد لقيت من العذاب   .. مسلمًا    وال .. أال ت
 .. زال يستغيث بهم حتى غاب عنهم 

ذوب أفئدتهم حزنًا عليه         فتى في .. والمسلمون ت
 ..ُيشدد عليه العذاب .. ريعان الشباب 

 .. إلى البالء الشديد .. وينقل من العيش الرغيد 
ادات     ن الس يد م ن س و اب نعم   ..وه ا ت طالم

 .. وتلذذ بالشهوات ..ذاتبالمل
م يجر أمام المسلمين بقيوده    ليعاد إلى سجنه .. ث

 ..وحديده 
ه شيئًا           و جندل إلى     .. وهم ال يملكون ل مضى أب

يدًا   ة وح دين    .. مك ى ال بات عل ع الث أل رب .. يس
ين  وا .. والعصمة واليق د رجع ا المسلمون فق أم

ول اهللا   ع رس نة  εم ى المدي ي  ..  إل م ف وه
ديد عل  نق ش رين ح ى  .. ى الكاف زن عل وح

م اشتد العذاب    .. المسلمين المستضعفين      ث
حتى لم يطيقوا له .. على الضعفاء في مكة  

 ..احتماًال 
ندل    و ج بدأ أب ير   .. ف و بص احبه أب .. وص

يحاولون التفلت .. والمستضعفون في مكة     
 ..من قيودهم 

ير    و بص تطاع أب ى اس ن  τحت رب م  أن يه
..  المدينة   فمضى من ساعته إلى    .. حبسه   

وق  ه الش ل .. يحمل دوه األم ي .. ويح ف
ي  مضى يطوي ..  وأصحابه εصحبة النب

حراء   ار الص ى   .. قف دماه عل رق ق تحت
 ..الرمضاء 

نة       توجه إلى مسجدها  .. حتى وصل المدي ف
نما النبي     ..   في المسجد مع أصحابه    εفبي
ير    ..  و بص يهم أب ل عل ُر  .. إذ دخ يه أث عل

ذاب   ف  .. الع ثاُء الس عث  .. ر ووع و أش وه
 ..أغبر 

تقط أنفاسه         اد يل ا آ بل رجالن   .. فم حتى أق
جد    دخال المس ريش ف ار ق ن آف ا .. م فلم

ير  و بص ا أب طرب .. رآهم زع واض .. ف
ذاب   ورة الع يه ص ادت إل ا .. وع إذا هم ف

د .. يصيحان  ا محم نا .. ي ُد .. رده إلي العه
نا  ت ل ذي جعل ي .. ال ر النب ده εفتذآ  عه

يه      رد إل يه من مكة   لقريش أن ي .. م من يأت
ير    ي بص ى أب ار إل ن  .. فأش رج م أن يخ

نة    و بصير       .. المدي ا أب فلما .. فخرج معهم
نة   اوزا المدي ام  .. ج زال لطع س .. ن وجل

 ..أحدهما عند أبي بصير 
 ..وغاب اآلخر ليقضي حاجته 

ثم .. فأخرج القاعد عند أبي بصير سيفه           
: ويقول مستهزءًا بأبي بصير .. أخذ يهزه    

زرج أل ي األوس والخ ذا ف ضربن بسيفي ه
 .. يومًا إلى الليل 

و بصير        ه أب ال ل واهللا إني ألرى سيفك : فق
يدًا  الن ج ا ف ذا ي ال .. ه ه : فق ل واهللا إن أج
فقال أبو  .. ثم جربت   .. لجيد لقد جربت به      
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فما آاد .. فناوله إياه .. أرني أنظر إليه  : بصير   
ده       وى به حتى رفعه ثم ه .. السيف يستقر في ي

فلما رجع اآلخر   .. على رقبة الرجل فأطار رأسه      
 .. من حاجته 

زقًا   احبه مم د ص زقًا  .. رأى جس ندًال مم .. مج
رَّ حتى أتى المدينة        .. ففزع    فدخل المسجد  .. وف
 ..يعدو 

ا رآه   بًال εفلم زعًا  ..  مق ال .. ف ذا  : ق د رأى ه لق
 .. ذعرًا 

ه   ين يدي ا وقف ب زع  εفلم ..  صاح من شدة الف
 .. وإني لمقتول .. ُقِتل واهللا صاحبي : قال 

تلتمع عيناه .. فلم يلبث أن دخل عليهم أبو بصير 
 : فقال .. والسيف في يده يقطر دمًا .. شررًا 

ي اهللا  ا نب تك  .. ي ى اهللا ذم د أوف ي  .. ق د رددتن ق
يهم ثم أنجاني اهللا منهم     قال .. فضمني إليكم .. إل

 ..ال : 
و بصير بأعلى ص      يا .. أو : قال .. وته فصاح أب

 ..أعطني رجاًال أفتح لك مكة .. رسول اهللا 
لكنه ال يستطيع أن ..  بشجاعته  εفأعجب النبي    

 ..ينفذ له طلبه فبينه وبين أهل مكة عهد 
نه    رده بلطف      εلك فليسعد النطق إن  ..  أراد أن ي

 ..لم يسعد الحال 
تفت    ًا ألبي بصير         εال ال مادح :  إلى أصحابه وق
 ..مسعِّر حرب لو آان معه رجال  !! ويل أمه

تذار     يف واالع ثابة التخف ات بم ذه الكلم ت ه فكان
 .. من أبي بصير 

ر    اب المسجد ينتظ ند ب ًا ع و بصير واقف ل أب وظ
 .. له بالمكوث في المدينة εإذن النبي 

نه  ير     εلك ا بص ر أب ريش فأم ع ق ده م ر عه  تذآ
نة        فسمع أبو بصير وأطاع   .. بالخروج من المدي

 .. 
م   دين  .. نع ى ال ه عل ي نفس ل ف ا حم وال .. وم

 .. انقلب عدوًا للمسلمين 
ريم    يم الك ند الحل ا ع رجو م ثواب .. فهو ي من ال

وفارق ولده .. الذي من أجله ترك أهله .. العظيم 
 .. وعذب جسده .. وأتعب نفسه .. 

و بصير من المدينة         فاحتار أين يذهب   .. خرج أب
 المدينة مواثيق وفي.. ففي مكة عذاب وقيود      .. 

 ..وعهود 
دة   ريبًا من ج ى سيف البحر ق .. فمضى إل

ال أنيس .. في صحراء قاحلة .. فنزل هناك  
 ..فيها وال جليس 

ة      ه المسلمون المستضعفون بمك فتسامع ب
م  ..  تح له رج انف اب ف ه ب وا أن .. فعلم

بلونهم     نة ال يق ي المدي لمون ف .. فالمس
 ..والكفار في مكة يعذبونهم 

تفلت  يوده ف ندل من ق و ج ي .. أب فلحق بأب
م جعل المسلمون يتوافدون إليه       .. بصير    ث

ه  ي مكان ر عددهم .. ف ى آث واشتدت .. حت
 ..قوتهم 

ريش     ة تجارة لق ر بهم قافل .. فجعلت ال تم
 .. إال اعترضوا لها 

ريش    ى ق ك عل ر ذل ا آث ى .. فلم لوا إل أرس
ي  يه   εالنب مهم إل اهللا أن يض دونه ب ..  ناش

ل الن  ي  فأرس نة ؟   εب وا المدي يهم أن يأت  إل
تاب   يهم الك ل إل ا وص روا .. فلم استبش

 .. وفرحوا 
ا بصير آان قد ألم به مرض الموت              لكن أب

ائًال     ..  ردد ق ي األآبر من   : وهو ي ربي العل
 ..ينصر اهللا فسوف ينصر 

روه أن النبي          يه وأخب وا عل ا دخل  أذن εفلم
نة     تهت   .. لهم بسكنى المدي وأن غربتهم ان

 ..ونفوسهم أمنت .. وحاجتهم قضيت .. 
و بصير       ثم قال وهو يصارع    .. فاستبشر أب

وت  ول اهللا   : الم تاب رس ي آ  .. εأرون
 .. فناولوه إياه 
وقال .. ثم جعله على صدره .. فأخذه فقبله  

ه إال اهللا :  هد أن ال إل هد أن .. أش وأش
دًا رسول اهللا      أشهد أن ال إله إال اهللا     .. محم

ثم شهق  .. مدًا رسول اهللا    وأشهد أن مح   .. 
 .. ومات 

ير   ا بص رحم اهللا أب ي .. ف ى نب لى عل وص
 ..الرحمة وسلم تسليمًا آثيرًا 

أن .. ومن اإلسعاد بالنطق والسحر بالكالم       
وتتلطف معه  .. تراعي من معك إذا جاملك       

.. 
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ا      ب زوجه طجعت بجان رة اض رأة فقي ر أن ام ذآ
يق   راش عت ى ف ديم  .. عل وخ ق ي آ ه .. ف جدران

 .. وسقفه من جذوع النخل .. مرقعة 
تها       دران بي ى ج ر إل رها تنظ ت ببص م  .. فجال ث

قف   ى الس رها إل زت بص رها .. رّآ وسرحت بفك
 :ثم قالت .. بعيدًا 

 تدري ماذا أتمنى ؟
 ماذا تتمنين ؟!! هاه : قال 

يه مع       : قالت   رًا تسعد ف تًا آبي أتمنى أن نملك بي
يه أصدقاءك   .. أوالدك   ملك سيارة ون.. وتدعو إل
ة  قتها  .. فاره رتاح إذا س بك   .. ت زيد رات وي

ونك      دد دي ى تس عفين حت ت  .. و .. ض ومض
ه بحماس أسباب السعادة التي           المسكينة تسرد ل

 .. تتمناها له 
ته     الم خيب ي أح ارق ف رجل غ ن  .. وال ائس م ي

ه  ارات  .. صالح حال ن مه ارة م ة مه ك أي ال يمل
 .. الكالم 

 !ماذا تتمنى ؟وأنت : فلما تعبت قالت له 
أتمنى أن ينطلق : فنظر إلى السقف طويًال ثم قال 

ذا السقف ويقع على رأسك فيقسمه            جذع من ه
 ..نصفين 

 
 ..حديث 

: ما أآثر ما يدخل الناس النار ؟ فقال  : εسألوه 
 يعني الفرج واللسان.. هذا وهذا 

 
 ..الدعاء  .82

دعاء   الم عن فضل ال نا الك ي ه ه .. ال أعن وآداب
 ..ابته وشروط إج

ذا ليس له عالقة مباشرة بما نناقشه هنا وهو        فه
 ..مهارات التعامل مع الناس 

آيف تجعل الدعاء مهارة في آسب   : وإنما أعني   
 الناس ؟

ومن ذلك أن تدعو اهللا أيضًا أن يهديك إلى أحسن 
 : يدعو قائًال εآما آان الحبيب .. األخالق 

د    ( ك الحم م ل ت  .. الله ه إال أن ب.. ال إل حانك س
 ..واعترفت بذنبي .. ظلمت نفسي .. وبحمدك 

 .. ال يغفر الذنوب إال أنت .. فاغفر لي ذنوبي 

ال يهدي ألحسنها  .. اهدني ألحسن األخالق    
 .. إال أنت 

يئها    ي س رف عن رف   .. واص ه ال يص إن
 .. سيئها إال أنت 

  )93(.. ) .. لبيك وسعديك والخير بيديك 
ود إلى أصل آالمنا     جعل الدعاء آيف ت.. نع

 ؟..مهارة في آسب قلوب الناس 
م   دعاء له بون ال ومًا يح ناس عم ى .. ال حت

رحون إن    ائهم يف يهم ولق الم عل ند الس ع
 ..دعوت لهم 
ولك   ع ق بار ؟   : فم ا األخ ال وم يف الح آ

يها   ف إل ك : أض ك .. اهللا يحرس اهللا يجعل
 ..اهللا يثبت قلبك .. مبارآًا 

تهلكة أو     ك مس بارات دعائ ن ع وال تك
يادية مثل     .. اهللا يحفظك .. اهللا يوفقك   : اعت

تاد        امع اع ن الس ن لك اء حس ي دع م ه نع
يه حتى لم يعد يرن في أذنه عند سماعه     عل

.. 
ه أوالده   دًا مع ت أح م .. وإن قابل ادع له ف

مع  و يس نك  .. وه م عي ر به اهللا .. اهللا يق
رهم .. يجمع شملكم   رزقك ب ونحو .. اهللا ي

 ..ذلك 
لقد جربته آثيرًا .. جربة أنا أحكي هذا عن ت

 ..فرأيته يسلب قلوب الناس سلبًا .. آثيرًا 
دعيت في ليلة من ليالي شهر رمضان قبل     
اء مباشر في إحدى القنوات         سنتين إلى لق

 ..الفضائية 
اء حول أحوال العبادة في رمضان       ان اللق آ

اء في مكة المكرمة في          ..  اد اللق ان انعق وآ
آنا ..  الحرم   غرفة بأحد الفنادق مطلة على    

تحدث عن رمضان       والمشاهدون يرون  .. ن
رين   نا المعتم ي خلف نافذة الت الل ال ن خ م

 ..والطائفين خلفنا على الهواء مباشرة 
ان المنظر مهيبًا      حتى .. والكالم مؤثرًا   .. آ

ناء     ى أث به وبك رنامج رق قل دم الب إن مق
 .. الحلقة 

يًا      ان الجو إيمان ما أفسده علينا إال أحد .. آ
                                                

   أخرجه أبو عوانة    ( 93 )  
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ان يمسك آاميرا التصوير بيد       !! المصورين    .. آ
يجارة   يها س ية ف يد الثان ريد أن ال  .. وال ه ي وآأن

يه لحظة من ليل رمضان إال وقد أشبع        تضيع عل
 !! رئتيه سيجارًا 

رًا        ذا آثي وخنقني وصاحبي الدخان  .. أزعجني ه
م يكن بد من الصبر         ..  .. فاللقاء مباشر  .. لكن ل

 !!رآوبها وما حيلة المضطر إال 
 ..وانتهى اللقاء بسالم .. مضت ساعة آاملة 
ّي المصور        بل إل  شاآرًا - والسيجارة في يده  -أق

يًا  ت  .. مثن ده وقل ى ي ددت عل ًا .. فش ت أيض وأن
رامج       وير الب ي تص ارآتك ف ى مش كرك عل أش

ية  بلها  .. الدين ك تق ة لعل يك آلم ي إل ال .. ول : ق
 ..تفضل .. تفضل 
دخان والسجا     : قلت    ال تنصحني : فقاطعني  .. ال

 ..واهللا ما فيه فائدة يا شيخ .. 
أنت تعلم أن السجاير .. طيب اسمع مني       : قلت   

ول        يا : فقاطعني مرة أخرى    .. حرام وأن اهللا يق
تك    ع وق يخ ال تض ن    .. ش ر م ي أآث ى ل ا مض أن

ن     ا أدخ نة وأن ين س ي   .. أربع ري ف دخان يج ال
 !! طر آان غيرك أش.. ما فيه فااائدة .. عروقي 

 !!يعني ما فيه فائدة ؟: قلت 
 ..ادع لي .. ادع لي : فأحرج مني وقال 

 .. تعال معي : فأمسكت يده وقلت 
 ..قلت تعال ننظر إلى الكعبة 

نافذة المطلة على الحرم        نا عند ال فإذا آل .. فوقف
.. ما بين راآع وساجد   .. شبر فيه مليء بالناس     

 ..ثرًا آان المنظر فعًال مؤ.. ومعتمر وباك 
 هل ترى هؤالء ؟: قلت 
 ..نعم : قال 

ت  ان   : قل ل مك ن آ اؤوا م ود  .. ج يض وس .. ب
اجم   راء  .. عرب وأع ياء وفق م يدعون ..أغن آله

 ..اهللا أن يتقبل منهم ويغفر لهم 
 ..صحيح .. صحيح : قال 

: قلت أفال تتمنى أن يعطيك اهللا ما يعطيهم ؟ قال         
 ..بلى 

ت  ديك : قل ع ي أدعو ل.. ارف ى .ك وس ن عل ز أم
 ..دعائي 

دي وقلت        آمين : قال .. اللهم اغفر له   : رفعت ي

ت ..  ع    : قل ه م ته واجمع ع درج م ارف الله
 .. اللهم .. أحبابه في الجنة 

وأخذ .. وال زلت أدعو حتى رق قلبه وبكى        
 ..آمين .. آمين : يردد 

دعاء    ا أردت أن أختم ال م : قلت  .. فلم الله
رك التدخين فاستجب هذ         ا الدعاء وإن  إن ت

 ..لم يترآه فاحرمه منه 
يًا        رجل باآ وغطى وجهه بيديه   .. فانفجر ال

 .. وخرج من الغرفة 
فدعيت إلى مقر تلك   .. مضت عدة شهور      
 ..القناة للقاء مباشر 

بل      دين يق رجل ب إذا ب ى ف ت المبن ا دخل فلم
م  يَّ ث رارة .. عل ي بح لم عل بل .. يس ويق

وهو . .وينحني على يدي ليقبلها     .. رأسي   
 .. متأثر جدًا 
ه   ت ل ك  : فقل كر اهللا لطف ك .. ش .. وأدب

تك        در لك محب ي فأنا لم    .. وأق لكن اسمح ل
 ..أعرفك 

ال    هل تذآر المصور الذي نصحته قبل       : فق
 !سنتين ليترك التدخين ؟

 ..نعم : قلت 
ال  و  : ق ا ه م    .. أن ي ل يخ إن ا ش واهللا ي

 ..سيجارة في فمي منذ تلك اللحظة 
 ..آريات إذا آانت سارة ما أجمل الذ

ذهبت .. في موسم الحج قبل ثالث سنوات        
اء آلمة في إحدى حمالت الحج الكبرى        إللق

 ..في صالة العصر 
د الكلمة ازدحم الناس يسألون ويسلمون        بع

ي  ..  ريع الرتباط تخلص الس ت ال حاول
 ..بمحاضرة بعدهم فورًا في حملة أخرى 

دم رجًال ويؤخر           نهم شاب يق الحظت من بي
 ..مستٍح أن يزاحم الناس .. أخرى 

يه     تفت إل ومددت يدي نحوه فصافحني  .. ال
زحام    ..  ط ال ي وس ألته ف م س ندك .. : ث ع

 سؤال ؟
 ..نعم : قال 

زدحمون   ناس م يَّ وال ررته إل ى .. فج حت
 ..اقترب 
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 ما سؤالك ؟: قلت 
تعجل   و مس ال وه رات  : فق ي الجم بت لرم .. ذه

 ..و .. ديدًا وآان زحامًا ش.. معي جدتي وأختي 
 ..فأجبته عليه .. انتهى من سؤاله 

نه خالل ذلك رائحة دخان      فتبسمت .. شممت م
 تدخن ؟: وسألته 

 .. نعم : قال 
ت  ك : قل ر ل بل حجك .. أسأل اهللا أن يغف .. ويتق

 ..إن ترآت التدخين من هذه اللحظة 
ان واضحًا من وجهه أنه تأثر    .. سكت الشاب     آ

 ..بالكالم 
 ..أشهر مضت ثمانية 

 .. فذهبت إللقاء محاضرة في إحدى المدن 
بلت إلى المسجد     ور ينتظرني     .. أق إذا شاب وق ف

ه  ند باب ي  .. ع ا رآن ه لم أت ب ّي .. تفاج بل عل يق
 .. متحمسًا ويسلم بحرارة 

 ..لكني بادلته السالم والترحيب .. لم أعرفه 
 ..هل عرفتني : قال 

ت  ك   : قل ك لطف كر ل تك .. أش ي .. ومحب م لكن ل
 ..أعرفك 

ال  ي : ق ته ف ذي قابل دخن ال ر الشاب الم هل تذآ
 ونصحته بترك التدخين ؟.. الحج 
 ..نعم .. نعم : قلت 
أبشرك وهللا الحمد أني ما وضعت .. أنا هو : قال 

ة     ك اللحظ نذ تل ي م ي فم يجارة ف رآت .. الس ت
 ..فصلحت آثير من أمور حياتي .. التدخين 

ده مشجعًا        د أيقنت أن  و.. ومضيت  .. هززت ي ق
ي وجوههم    ناس ف دعاء لل م يسمعون .. ال .. وه

 ..ربما يكون أآثر تأثيرًا من النصح المباشر 
يه      ارًا بأب ابًا ب ت ش و رأي ثله ل ه  .. وم ت ل : فقل

زاك اهللا  وفقك .. ج ل أوالدك .. اهللا ي اهللا يجع
 ..بارين بك 

 ..بال شك أن هذا الدعاء سيكون دافعًا له أآثر 
ان النبي الكري    عليه أفضل الصالة والتسليم .. م  آ

ناس     ..  وة ال دعاء لدع تعمال ال ي اس بدعًا ف م
 ..وآسبهم والتأثير فيهم لتقريبهم للدين 

ته      ي قبيل ًا ف يدًا مطاع رو س ن عم يل ب ان الطف آ
 .. دوس 

ي حاجة  ومًا ف ة ي دم مك ا .. ق ا دخله .. فلم
وقالوا .. فأقبلوا عليه .. رآه أشراف قريش 

ال        :  ا الطفيل بن عمرو      :من أنت ؟ ق ..  أن
 ..سيد دوس 

وا  ه  : فقال زعم أن ة ي ي مك ل ف نا رج إن هه
ي  مع    .. نب ه أو تس س مع ذر أن تجل فاح

ه   احر   .. آالم ه س يه  .. فإن تمعت إل إن اس
 ..ذهب بعقلك 
فو اهللا ما زالوا بي يخوفونني   : قال الطفيل   

نه    .. حتى أجمعت أال أسمع منه شيئًا          .. م
ل حشوت     .. وال أآلمه      -في أذنيَّ آرسفا   ب

و القطن  ي شيء  –وه ن أن يبلغن وفًا م  خ
 .. وأنا ماّر به .. من قوله 

يل  ال الطف جد  : ق ى المس دوت إل إذا .. فغ ف
 ..   قائم يصلي عند الكعبة ρرسول اهللا 

فأبى اهللا إال أن يسمعني     .. فقمت منه قريبًا    
 ..بعض قوله 

نًا  ًا حس ي نفسي .. فسمعت آالم ت ف : فقل
ل أ ي واثك يب   ! م رجل لب ي ل ا .. واهللا إن م

يح   ن القب ُن م يَّ الحس ى عل ا .. يخف فم
.. يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول     

ته      نًا قبل ه حس ذي ب ان ال إن آ ان .. ف وإن آ
.. فمكثت حتى قضى صالته     .. قبيحًا ترآته   

 ..فلما قام منصرفًا إلى بيته تبعته 
ا ي: فقلت .. حتى إذا دخل بيته دخلت عليه    

 ..إن قومك قالوا لي آذا وآذا .. محمد 
ى    نك حت ي م رحوا يخوفونن ا ب وواهللا م

ولك     مع ق ئال أس ي بكرسف ل ددت أذن .. س
نًا      وًال حس نك ق معت م د س رض .. وق فاع

 .. عليَّ أمرك 
الم  الة والس يه الص ي عل تهج النب .. فاب

رح  يل    ..وف ى الطف الم عل رض اإلس .. وع
يه القرآن     ل في حاله فتفكر الطفي.. وتال عل

 ..فإذا آل يوم يعيشه يزيده من اهللا بعدًا .. 
رًا    بد حج اءه إذا .. وإذا هو يع ال يسمع دع

اه  اداه .. دع داءه إذا ن ذا .. وال يجيب ن وه
 .. الحق قد تبين له 

 ..ثم بدأ الطفيل يتفكر في عاقبة إسالمه 
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ه    ن آبائ نه ودي ر دي يف يغي يقول !!.. آ اذا س م
 !الناس عنه ؟

أهله .. أمواله التي جمعها  .. تي عاشها   حياته ال  
آل هذا سيضطرب   .. خالنه  .. جيرانه  .. ولده  .. 
.. 

يوازن بين دنياه وآخرته   .. يفكر  .. سكت الطفيل   
 .. 

 ..وفجأة إذا به يضرب بدنياه عرض الحائط 
دين     ى ال تقيم عل وف يس م س ن  .. نع رض م ولي

وماذا يكون أهل .. وليسخط من يسخط .. يرضى 
 .. إذا رضي أهل السماء  .. األرض

صحته وسقمه .. ماله ورزقه بيد من في السماء 
يد من في السماء        منصبه وجاهه بيد من في  .. ب

 ..بل حياته وموته بيد من في السماء .. السماء 
إذا رضي أهل السماء          يه ما فاته من      .. ف فال عل

 ..الدنيا 
به اهللا  اء   .. إذا أح ن ش دها م ه بع .. فلبيغض

 ..وليستهزئ به من شاء .. ر له من شاء وليتنك
 فليتك تحلو والحياة مريرة

                      وليتك ترضى واألنام غضاب
 وليت الذي بيني وبينك عامر 

                      وبيني وبين العالمين خراب 
 إذا صح منك الود فالكل هين 

                       وآل الذي فوق التراب تراب 
م  ه  .. نع ي مكان يل ف لم الطف هادة .. أس وشهد ش

 ..الحق 
ته    ت هم م ارتفع ال .. ث ي اهللا  : فق ا نب ي  .. ي إن

ي    ي قوم اع ف رؤ مط يهم  .. ام ع إل ي راج وإن
 ..  وداعيهم إلى اإلسالم 

يل من مكة          م خرج الطف .. مسرعًا إلى قومه .. ث
 ..حامًال همَّ هذا الدين 

 .. وينزل به واد .. يصعد به جبل 
أقبل إليه  .. فلما دخلها   .. حتى وصل ديار قومه       

 ..وآان شيخًا آبيرًا .. أبوه 
يل  ال الطف ت : فق ا أب ي ي يك عن نك .. إل فلست م
 .. ولست مني 

ال  ال  : ق ي ؟ ق ا بن م ي ن  : ول ت دي لمت وتابع أس
   .. ρمحمد 

 .. أي بني ديني دينك : قال 
ال  يابك   : ق ر ث ل وطه ب فاغتس م .. فاذه ث

 ..أعلمك مما علمت ائتني حتى 
ذهب أبوه واغتسل وطهر ثيابه        ثم جاء  .. ف

 ..فعرض عليه اإلسالم فأسلم 
ته   ى بي يل إل م مشى الطف ته .. ث ته زوج فأت

 .. مرحبة 
ال    فلست منك ولست مني .. إليك عني : فق

 .. 
 .. ولم ؟ بأبي أنت وأمي : قالت 
ال    نك اإلسالم         : ق رَّق بيني وبي وتابعت .. ف

 ..   ρدين محمد 
 ..فديني دينك : قالت 
ال    ثم ارجعي  .. فقلت فاذهبي فتطهري       : ق
 .. فوّاته ظهرها ذاهبة .. إليَّ 

ثم خافت من صنمهم أن يعاقبها في أوالدها  
 ..إن ترآت عبادته 

أما .. بأبي أنت وأمي : فرجعت إليه وقالت 
 ؟ .. تخشى على الصبية من ذي الشرى 

وآانوا .. وذو الشرى صنم عندهم يعبدونه    
رون أن من ترك عبادته أصابه أو أصاب           ي

 ..ولده بأذى 
أنا ضامن لك أن ال     .. اذهبي  : فقال الطفيل   

 ..يضرهم ذو الشرى 
لت   بت فاغتس يها   .. فذه رض عل م ع ث

 .. اإلسالم فأسلمت 
يدعوهم .. ثم جعل الطفيل يطوف في قومه        

تًا   تًا بي الم بي ى اإلس ي  .. إل يهم ف بل عل ويق
 ..قف عليهم في طرقاتهم وي.. نواديهم 

نام    بادة األص ْوا إال ع نهم َأَب ب .. لك فغض
 .. وذهب إلى مكة .. الطفيل 

بل على رسول اهللا         ال     ρفأق يا رسول :   فق
يا رسول .. إن دوسًا قد عصت وأبت .. اهللا 
 ..فادع اهللا عليهم .. اهللا 

يه الصالة والسالم            ر وجه النبي عل .. فتغي
 . .ورفع يديه إلى السماء 
 ..هلكت دْوس .. فقال الطفيل في نفسه 
رحيم الشفيق       إذا بال اللهم : " يقول    .. ρف
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 ..اللهم اهد دوسًا .. اهد دوسًا 
ال           يل وق تفت إلى الطف م ال .. ارجع إلى قومك : ث

 ..وارفق بهم .. فادُعهم 
 ..حتى أسلموا .. فلم يزل بهم .. فرجع إليهم 

 . .ما أحسن قرع أبواب السماء .. نعم 
 ..وإنما غيرهم آثير .. ليس الطفيل وقومه فقط 

لم .. آان المسلمون في بداية الدعوة النبوية قلة 
 ..يتعدوا ثمانية وثالثين رجال 

ول اهللا      ى رس ومًا عل ر ي و بك ألـحَّ أب ي εف   ف
 ..الظهور أمام الناس بالدعوة والجهر باإلسالم 

 ..إنا قليل .. يا أبا بكر  : εفقال 
و بك   ان أب ًا τر آ ى    ..  متحمس ّح عل زل يل م ي فل
رجوا εرسول اهللا  تمعوا فخ ى اج تقدمهم ..  حت ي
  ..εرسول اهللا 

 .. توجهوا إلى المسجد 
جد     ي المس ي نواح رقوا ف ي   .. تف ل ف ل رج آ

 ..عشيرته 
بًا       ناس خطي ي ال ر ف و بك ام أب ى  .. وق و إل يدع

 ..ويذم آلهتهم .. اإلسالم 
ار المشرآون على المسلمين      ربوهم في فض.. وث

 .. نواحي المسجد ضربًا شديدًا 
 ..فتفرق المسلمون .. آان المشرآون آثير 

نهم إلى أبي بكر          بل جمع م وضربوه ضربًا .. أق
 ..شديدًا 

 .. فوقع على األرض في شدة الرمضاء 
فجعل يضربه  .. فدنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة       

 ..ويفرآهما على وجهه .. بنعلين مخصوفين 
ام عل     م ق حتى سالت الدماء  .. ى بطن أبي بكر    ث

حتى .. وتمزق لحم وجهه  .. من وجه أبي بكر         
 ..ما يعرف فمه من أنفه 

 ..يتعادون .. وجاء بنو تيم قبيلة أبي بكر 
ناس عن أبي بكر        دوا ال وحملوه في ثوب .. وأبع

 ..حتى أدخلوه منزله 
 .. وهم ال يشكون أنه ميت 

يم   نو ت ومه ب ع ق م رج وا ال.. ث جد فدخل .. مس
 :يقولون .. وجعلوا يصرخون في المشرآين 

 ..واهللا لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة 
ر   ي بك ى أب وا ال م رجع يه  .. ث ى عل و مغم .. وه

 !!حي أو ميت .. اليدرون 
و قحافة والد أبي بكر         .. مع قومه .. ظل أب

ر   ي بك ند أب ين ع ونه .. واقف ال .. يكلم ف
 ..يجيبهم 

 ..د رأسه وأمه تبكي عن
ان آخر النهار         ا آ فكان .. فتح عينيه   .. فلم

 :أول آلمة قالها 
 !؟ .. εما فعل رسول اهللا 

آان يهيم برسول  .. رضي اهللا عن أبي بكر      
بًا εاهللا  ا يخاف  ..  ح ر مم يه أآث يخاف عل

 ..على نفسه 
ان آل من حوله      وه أمه   .. آ ومه  .. أب .. ق

 ..مشرآين 
  .. εل اهللا وجعلوا يسبون رسو.. فغضبوا 

وا  م قام ر  .. ث ي بك وا ألم أب يه : وقال أطعم
 ..شيئًا أو اسقيه 

 .. فجعلت أمه تلح عليه 
 ؟ ..εما فعل رسول اهللا : وهو يردد قائًال 

 ..واهللا مالي علم بصاحبك : فقالت 
ال    .. اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب      : فق

 ..فسليها عنه 
 ..وآانت أم جميل مسلمة تكتم إسالمها 

: فقالت .. خرجت أمه حتى جاءت أم جميل 
 ..إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد اهللا 

ا أعرف أبا بكر       : فقالت    وال محمد بن   .. م
لكن أتحبين أن أمضي معك إلى     .. عبد اهللا    
 ابنك ؟
 .. نعم : قالت 

.. حتى دخلت على أبي بكر .. فمضت معها 
ًا   ريعًا دنف وجدته ص وجه .. ف زق ال .. مم

 .. الجسد مرهق
 :وقالت .. فلما رأته أم جميل صاحت 

ق       ل فس نك أله ذا م وا ه ومًا نال واهللا إن ق
ر    وإني ألرجو أن ينتقم اهللا لك منهم   .. وآف

.. 
  ..εفما فعل رسول اهللا : قال 

بها   ر بجان ي بك ت أم أب ت أم .. وآان فخاف
يؤذونها .. جميل أن يفضح أمر إسالمها      ف
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.. 
 ..ه أمك تسمع هذ.. يا أبا بكر : فقالت 

 ..فال شيء عليك فيها : قال 
 ..سالم صالح  .. εفرسول اهللا .. أبشر : قالت 
 فأين هو ؟: قال 

 ..في دار أبي األرقم : قالت 
ر صاحبك    : فقالت أمه      د علمت خب فقم فأآل .. ق

 ..أو اشرب .. طعامًا 
.. فإن هللا عليَّ أن ال أذوق طعامًا أو شرابًا   : قال  

 .. بعيني εاهللا حتى أرى رسول 
رتا  ناس  .. فانتظ دأ ال ى إذا ه ه .. حت رجتا ب خ

 ..فذهبتا به إلى بيت أبي األرقم . يتكيء عليهما 
  ..εحتى أدخلتاه على رسول اهللا 
ريح      ه ج إذا وج ل ف ا دخ يل  .. فلم اء تس .. ودم

 ..وثياب ممزقة 
 .. يقبله εفأآب عليه النبي  .. εفرآه رسول اهللا 

 .. يقبلونه وأآب عليه المسلمون
ه رسول اهللا  ديدة εورقَّ ل ة ش ر ..  رق ى ظه حت

  ..εالتأثر على وجهه الشريف 
يه      ف عل ر أن يخف و بك أراد أب ال .. ف ي : فق بأب

إال ما نال .. ليس من بأس .. وأمي يا رسول اهللا 
 .. الفاسق من وجهي 

.. البطل الذي يحمل هم الدعوة .. ثم قال أبو بكر 
 ..ف ويحسن استثمار المواق

ان جريحًا      ًا عطشانًا    .. آ قال .. ومع ذلك   .. جائع
وأنت .. هذه أمي برة بوالديها     .. يا رسول اهللا    : 

بارك  ل  .. م ز وج ى اهللا ع ا ال وادع اهللا .. فادعه
 ..عسى اهللا أن يستنقذها بك من النار .. لها 

ا رسول اهللا    دعا له ا الى اهللا عز    .. εف م دعاه ث
 ..كانها فأسلمت فورًا في م.. وجل 

ان الدعاء أصًال من األصول التي يتعاملون بها         آ
 .. 

  ..τأسلم أبو هريرة 
 .. وبقيت أمه آافرة 

 ..آان يدعوها إلى اإلسالم فتأبى 
ومًا      دعاها ي ـحَّ فأسمعته في رسول اهللا   .. ف  εوأل

 ..ما يكره 
ذلك   رة ب ي هري در أب اق ص ى .. فض ب إل وذه

 :فقال ..  وهو يبكي εرسول اهللا 
ول اهللا ي ى   .. ا رس ي إل و أم نت أدع ي آ إن

ي     يوم    .. اإلسالم فتأبى عل وإني دعوتها ال
ره     ا أآ يك م معتني ف ا  .. فأس ادع اهللا ي ف

ى     رة إل ي هري دي أم أب ول اهللا أن يه رس
 ..اإلسالم 

  ..εفدعا لها رسول اهللا 
 ..فرجع أبو هريرة إلى أمه 

باب   ى ال ان عل ا آ ق  .. فلم و مغل إذا ه .. ف
 .. ل فحرآه ليدخ

باب          ه ال تح ل إذا بأمه تف أشهد : وتقول .. ف
ه إال اهللا  ول اهللا  .. أن ال إل دًا رس وأن محم

.. 
ول اهللا     ى رس رة إل و هري رجع أب و εف  وه

 .. يبكي من الفرح 
ول  ل يق ول اهللا : وجع ا رس ر ي د .. أبش ق

وتك   تجاب اهللا دع ي  .. اس دى اهللا أم أب وه
 ..هريرة إلى اإلسالم 
أدع اهللا .. يا رسول اهللا  : ثم قال أبو هريرة

ين      باده المؤمن ى ع ي إل ي وأم .. أن يحببن
 ..ويحببهم إلينا 

ال    ذا وأمه إلى           : εفق يدك ه اللهم حبب عب
 .. وحببهم إليهما .. عبادك المؤمنين 
رة   و هري ال أب ؤمن  : ق ى األرض م ا عل فم

  )94(.. إال وهو يحبني وأحبه .. وال مؤمنة 
 

 ..إضاءة 
 )عوني أستجب لكم وقال ربكم اد( 

 
 !!الترقيع  .83

ارات مع         بعض المه يانًا عند ممارستنا ل أح
اآلخرين نكتشف بأننا أخطأنا تقدير المهارة    

أو قد نكون وضعناها    .. المناسبة للشخص    
 ..في غير موضعها 

يمًا   ابًا وس ن رأى ش ثل م أراد أن .. م ف
ارة        ه مه فقال له  " آن لماحًا   " يمارس مع

                                                
   رواه مسلم ( 94 )  
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ذه :  ا ه اء اهللا م ا ش رونق  م يلة وال ياب الجم  الث
وجه المسفر   ول .. البهي وال دل أن يق م ب ا : ث م

ك  تك ب عد زوج ال .. أس ى   : ق تًا حت تك بن ا لي ي
 !!!أتزوجك 

 !أليس آذلك ؟.. مزحة ثقييييلة جدًا 
 :قال أحد الزمالء 

يد لكن اهللا تعالى            دي طالب بل ان ل ة آ في الجامع
ه بشيء من الوسامة             وآان .. عوضه عن بالدت

ًا   يج ة دائم ر القاع ي آخ ره .. لس ف رح بفك ويس
 .. بعييييدًا 

نه دائمًا أن يجلس في األمام ليتابع            آنت أطلب م
آنت أتجنب إحراجه أو .. وهو يتغافل عن ذلك .. 

بار في المرحلة                ره من الطالب فهم آ إحراج غي
 .. الجامعية 

.. دخلت يومًا فإذا هو منشغل آخر القاعة آعادته    
ى  ت عل ا جلس ه فلم ت ل ي قل بد : الكرس ا ع ي

ام  .. المحسن  ي األم ال ف ال .. تع تور : فق ا دآ ي
 .. مكاني مناسب وسأنتبه معك 

ت  وف     : " فقل نا نش يًال خل رب قل ي اقت ا أخ ي
وة   دودك الحل يه    " .. خ الب إل ض الط تفت بع ال

 ..فانقلب وجهه أحمر .. معلقين 
 : - مرقعًا  -فقلت  .. شعرت أني وقعت في حفرة       

ا  "  أما ..  هي بتنبسط البنت اللي بتتزوجك        اهللا ي
هؤالء فسيتعبون ليجدوا من توافق على الزواج         

 !!".. بهم 
رك      ورًا دون أن أت درس ف رح ال ي ش دأت ف م ب ث

ًال      ف أص ي الموق ر ف د ليفك ة ألح م .. فرص تبس
 ..الطالب وانبلجت أساريره وجلس في المقدمة 

وإن آانت هذه األخطاء قد تقع في بداية التدرب        
 ..لى ممارسة المهارات لكنها سرعان ما تزول ع

رين أو    رج لآلخ رفك المح ون تص يانًا يك وأح
لكن الموقف يفرضه .. المحزن لهم ليس خاطئًا      

 ..علينا 
ك      ن زمالئ نان م تلف اث ثل أن يخ رى أن  .. م فت

ه        تقف مع وقد تعاتب اآلخر ..الحق مع أحدهما ف
.. 

بك أو أو قد يقع ذلك بين اثنين من أوالدك أو طال         
 ..أو غيرهم .. جيرانك 

ف أن      ذه المواق مح له ل نس ل ؟ ه ا الح فم
ر      و اآلخ دًا تل ناس واح دنا ال ن  .. تفق ونح

 .. نتعب في استقطابهم والتحبب إليهم 
 .. آال 

 إذن ما التصرف الصحيح ؟
واب  دًا ضاق  : الج ك إذا أحسست أن أح أن

نك   ة م ن آلم دره م ن .. ص ايق م أو تض
وراً  ارع ف ين فس رف مع داواة  تص ى م  إل

تهب    بل أن يل رح ق تعمال أي  .. الج باس
 ..مهارة أخرى مناسبة 

 ! آيف ؟
 ..خذ مثاًال 

تحها المسلمون تحت             بل أن يف ة ق آانت مك
 .. قبضة آفار قريش 

لمين     ى المس يقوا عل د ض وا ق وآان
يها      وسيطروا على أبناء    .. المستضعفين ف

المسلمين الذين هاجروا ولم يستطيعوا أخذ       
 ..  معهم أبنائهم

 ..فعًال آانت حال المسلمين عصيبة 
بل النبي       إلى مكة معتمرًا فردته قريش   εأق

وآتب .. وآان ما آان من قصة الحديبية   .. 
ε ريش صلحًا ين ق نه وب م ..  بي واتفق نعه

ر عمرة على           نة من غي رجع إلى المدي أن ي
 ..أن يأتي في العام القادم ويعتمر 

 ..  إلى المدينة εومضى 
د بل  وبع نة أق رمين   ε س حابة مح ع الص  م

 .. واعتمروا .. ودخلوا مكة .. ملبين 
بث    فلما توجه خارجًا   ..  فيها أربعة أيام     εل

ة صغيرة هي   ته طفل نة تبع ى المدي نها إل م
وآان قد قتل في معرآة أحد  .. τابنة حمزة 

 .. وبقيت ابنته يتيمة في مكة .. 
  ..ρأخذت الصغيرة تنادي رسول اهللا 

 .. يا عم يا عم : تقول 
 مع زوجته εوآان علي يسير بجانب النبي      

  .. εفاطمة بنت رسول اهللا 
 فأخذ بيدها وناولها لفاطمة     τفتناولها علي   

 ..دونك ابنة عمك : وقال 
 ..فحملتها فاطمة 
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 قد آخى  εتذآر أن رسول اهللا      .. τفلما رآها زيد    
ا هاجر إلى المدينة              ين حمزة لم نه وب فأقبل .. بي

ول     زي  يأخذها وهو يق يها ل نت أخي   : د إل ا  .. ب أن
 ..أحق بها 

ال      ر وق بل جعف تها تحتي    : فأق نة عمي وخال .. اب
وأنا أحق بها .. يعني أسماء بنت عميس زوجته   

.. 
 ..أنا أخذتها وهي ابنة عمي : فقال علي 
قضى بها لخالتها ودفعها ..  اختالفهم εفلما رأى 

خالة بمنزلة األم ال: " وقال .. إلى جعفر ليكفلها    
.. " 

م خشي      د في نفسيهما       εث ي أو زي ..  أن يجد عل
 .. لما نزعها منهما 

 " ..أنت مني و أنا منك : " فقال مواسيًا لعلي 
 " ..أنت أخونا و موالنا : " وقال لزيد 

ال   ر وق ى جعف تفت إل م ال ي : " ث بهت خلق أش
 " .. وخلقي 

ان        يمًا ماهرًا في غسل قلو      εفانظر آيف آ ب  حك
 ..اآلخرين وآسب محبتهم 

ذي      ود إلى قصة صاحبنا ال ا رأيك أن نع طيب م
ال    ا ليتك بنتًا حتى أتزوجك       : ق آيف يرقع ما   !! ي

 !!خّرق ؟
 ..بين يديه عدة أبواب للهرب 

ر مباشرة   ي موضوع آخ دخل ف نها أن ي ئال –م ل
ة الجارحة             ر في الجمل رك للسامع فرصة ليفك يت

نه   معها م ي س ثًال–الت يقول م رزقك  :  ف اهللا ي
 .. آمين : قل .. حورية أجمل منك 

آأن يسأله عن  .. أو يطرح موضوعًا بعيدًا تمامًا      
أو نحوها .. أو سيارته الجديدة    .. أخيه المسافر    

رك له أو لغيره من السامعين حوله أي        ..  ئال يت ل
 ..فرصة للوقوع في الحرج 

 
 ..تجربة 

 هليس العيب أن تخطئ إنما الخطأ أن تصر علي
 

 ..انظر بعينين  .84
اء         ة أخط ي رؤي رة ف يان آثي ي أح بدع ف ن ن نح

 ..وربما في تنبيههم عليها .. الناس ومالحظتها 

ذي   ر ال ة الخي ي رؤي بدع ف ا ن نا قلم ولكن
ندهم  ذي  .. ع واب ال ى الص باه إل واالنت

 ..لنمدحهم به .. يمارسونه 
ه    ع طالب درس م ي الم ك ف ل ذل ل .. ق فك

ليد المهمل في المدرسين يذمون الطالب الب   
باته  ور   .. واج ي الحض ر ف ول المتأخ الكس

ًا   نهم من يمدح الطالب       .. دائم يًال م لكن قل
رًا وخطه حسن .. المجد   ذي يحضر مبك ال

 .. وآالمه جيد 
ا ننبه أوالدنا إلى أخطائهم      رًا م لكنهم .. آثي

 ..يحسنون وال ننتبه إال قليًال 
من مما يجعلنا أحيانًا نفوت فرصًا آثيرة آنا 
 ..خاللها نستطيع أن ننفذ إلى قلوب الناس 

أن تمتدح الخير .. فمن أبدع مهارات الكالم 
 ..الذي عند الناس 

 لهم اهتمام τآان قوم أبي موسى األشعري 
رآن وحفظه       تالوة الق وربما فاقوا آثيرًا  .. ب

ين   ه وتحس رة تالوت ي آث حابة ف ن الص م
 .. الصوت به 

  .. يومًا في سفرεفرافقوا النبي 
ناس   ا أصبح ال يه  .. فلم ال عل تمعوا ق واج

 :الصالة والسالم 
عريين    ة األش وات رفق رف أص ي ألع إن

يل   ون بالل ين يدخل رآن ح رف .. بالق وأع
نازلهم   يل    .. م رآن بالل .. من أصواتهم بالق

م أر منازلهم حين نزلوا بالنهار          وإن آنت ل
..)95(..  

فكأنك بألشعريين وهم يستمعون هذا الثناء    
ام  ى      أم دها عل ًا بع توقدون حرص ناس ي  ال

 ..الخير 
 أبا موسى   εلقي النبي   .. وفي ذات صباح      

 : فقال له .. 
و رأيتني البارحة وأنا أستمع  لقراءتك     .. ل

 ..لقد أوتيت من مزامير آل داود 
ى   و موس ال أب تمع   : فق ك تس ت أن و علم ل

                                                
   متفق عليه ( 95 )  
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  ..)96(لحبرتها لك تحبيرًا .. لقراءتي 
ًال من عامة الصحابة   رج τوآان عمرو بن تغلب     

وال بشجاعة .. لم يتميز بعلم آما تميز أبو بكر .. 
ز عمر      ا تمي وة حفظ آأبي هريرة    .. آم .. وال بق

 يلحظ ذلك   εوآان  .. لكن قلبه آان مملوءًا إيمانًا      
 ..فيه 

 ..  جالسًا يومًا εفبينما النبي 
ض      ين بع مه ب ل يقس ال فجع يه بم يء إل إذ ج

 ..أصحابه 
 ..وترك رجاًال  .. فأعطى رجاًال

رآهم وجدوا في أنفسهم          ذين ت أن ال وعتبوا .. فك
 ..لماذا لم يعطنا .. 

م      ا عل ذلك    εفلم ام الناس   ..  ب ام أم فحمد اهللا .. ق
 :ثم قال .. تعالى ثم أثنى عليه 

د  ا بع رجل  .. أم ي ال ي ألعط واهللا إن وأدع .. ف
 .. والذي أدع أحبُّ إليَّ من الذي ُأعطي .. الرجل 
ن      ولكن وبهم م ي قل ا أرى ف وامًا لم ي أق ي أعط

 .. الجزع والهلع 
وَأِآُل أقوامًا إلى ما جعل اهللا في قلوبهم من الخير 

 ..عمرو بن تغلب : منهم .. 
.. فلما سمع عمرو بن تغلب هذا الثناء على المأل 

 ..طار فرحًا 
فواهللا : ويقول .. وآان يحدث بهذا الحديث بعدها 

 )97( حمر النعم εول اهللا ما أحب أن لي بكلمة رس
.. 

 ..وفي يوم آخر 
بل أبو هريرة      من : قائًال   .. εفسأل النبي    .. τأق

 .. أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة 
ال  جعًا - εفق د    : – مش ن أن ال أح نت أظ د آ لق

لما رأيت من حرصك على .. يسأل عن هذا قبلك   
 ..العلم 

ال : ل من قا.. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
 .. إله إال اهللا خالصًا من قلبه 

 ..آان من خيار الصحابة .. وسلمان الفارسي 
بل آان ابنًا ألحد آبار فارس .. لم يكن من العرب 

                                                
   رواه مسلم ( 96 )  
   رواه البخاري ( 97 )  

ربه  ..  به ويق وه يح ان أب ه  .. وآ ة أن لدرج
 ..آان يحبسه في البيت خوفًا عليه 
  .. τأدخل اهللا اإليمان في قلب سلمان 

 ..خرج من بيت أبيه 
ثًا عن الحق            سا  احتال .. فر إلى الشام باح

بعض الناس عليه وباعوه إلى يهودي على    
 ..أنه عبد مملوك 

يلة    ه قصة طوييي حتى وصل  .. وحصلت ل
  .. εإلى رسول اهللا 

 .. يقدر له ذلك εفكان النبي 
ان  نما آ ومًا  εفبي ين أصحابه ي ًا ب ..  جالس

 ..إذا أنزلت عليه سورة الجمعة 
ل  رؤها عεفجع حابه  يق ى أص م .. ل وه

 .. يستمعون 
رأ    وَ : " وهو يق ِذي  ُه ثَ  الَّ ي  َبَع  ِف

 آَياِتِه َعَلْيِهْم َيْتُلو مِّْنُهْم َرُسوًال األُْمِّيِّيَن
 َوِإن َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب َوُيَعلُِّمُهُم َوُيَزآِّيِهْم
 "مُِّبيٍن  َضَالٍل َلِفي َقْبُل ِمن َآاُنوا

رأ    ا ق ِرينَ : "فلم  َيْلَحُقوا َلمَّا ِمْنُهْم َوآَخ
 " ..اْلَحِكيُم   اْلَعِزيُز َوُهَو ِبِهْم

حابة  ن الص ل م ال رج ا : ق ؤالء ي ن ه م
 رسول اهللا ؟

  .. εفسكت النبي 
من هؤالء يا رسول .. فأعاد الرجل السؤال 

 اهللا ؟
 ..فلم يرد عليه 

 من هؤالء يا رسول اهللا ؟.. فأعاد 
 ..  إلى سلمان εفلتفت النبي 

ال        ث  يه وق ده عل و آان اإليمان  : م وضع ي ل
  ..)98(لناله رجال من هؤالء .. عند الثريا 

 
 ..وجهة نظر 

وشجعهم ..تفاءل وأحسن الظن بالناس 
 لينطلقوا أآثر..

 
 ..فن االستماع  .85

                                                
   رواه مسلم ( 98 )  
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وبهم   ناس وآسب قل ذب ال ارات ج ها .. مه بعض
 ..وبعضها يكون بترآه .. يكون بفعل الشيء 
 أن ترك العبوس يجذبهم  آما.. فاالبتسامة تجذب   

.. 
ذب    ف تج نكات واللطائ يلة وال ث الجم واألحادي

ناس  ع    .. ال تفاعل م يهم وال تماع إل ا أن االس آم
 ..يجذبهم .. أحاديثهم 

نا عن    ك ه م مع ك أن أتكل ا رأي دووووء : فم اله
 !!الجذاب 

م  رًا    .. نع تكلم آثي ناس ال ي ض ال اد  .. بع وال تك
 .. ت تسمع صوته في المجالس والمتجمعا
زهة       ة أو ن ي جلس ته ف و راقب ل ل رأيته ال  .. ب ل

ناه   ه وعي نه إال رأس رك م رك  .. يتح د يتح م ق نع
 !!ال بالكالم .. فمه أحيانًا بالتبسم 

 .. ويأنسون بمجالسته .. ومع ذلك يحبه الناس 
 ! تدري لماذا ؟

 ..ألنه يمارس الهدووووء الجذااااب 
ثني أحد بل حد.. فن االستماع له مهارات متعددة 

ه حضر أآثر من خمس عشرة دورة       المهتمين أن
 ..!!تدريبية في مهارات االستماع 

 : قارن بين اثنين 
ك        ت ل ة وقع ه بقص ين يدي ت ب ل إذا تكلم .. رج

وأنا أيضًا وقع لي شيء : قاطعك في أولها وقال     
 .. مشابه 
 .. له اصبر حتى أآمل : فتقول 

يًال   كت قل تك    .. فيس ي قص جمت ف إذا انس . .ف
ائًال      نفس القصة .. صحيح   .. صحيح   : قاطعك ق

 .. التي وقعت لي وهو أنني ذات مرة ذهبت 
ثم ما يصبر .. فيسكت .. أخي انتظر :  فتقول له 

 ..  عجل .. عجل : فيقاطعك قائًال 
 ..هذا األول 

 .. الثاني 
م  ه أو معه تحدث مع ت ت ان وأن نًا .. آ تلفت يمي ي

ارًا  از هاتف.. ويس د يخرج جه به وق .. ه من جي
أو من .. ويكتب رسالة أو يقرأ شيئًا من الرسائل 

اب االلكترونية الموجودة         ه يلعب باأللع دري لعل ي
 !!فيه 

تجد أنك .. فيملك مهارات االستماع .. أما الثالث  

د رآز عينيه برفق ينظر إليك             تحدث وق .. ت
ته   عر بمتابع ه    .. وتش ز رأس ارة يه و ت فه

وتارة يضّم شفتيه . .وتارة يتبسم .. موافقًا 
بًا  ا ردد .. متعج بحان .. عجيب :  وربم س

 .. اهللا 
أي هؤالء ستكون راغبًا دائمًا في مجالسته       

زيارته  ..  ي  .. وتفرح ب اريرك ف بلج أس وتن
 .. ؟ ال أشك أنه األخير ..الحديث معه 

ناس    وب ال ذب قل ط  .. إذن ج ون فق ال يك
بون   ا يح ماعهم م تماع  .. بإس ل وباالس ب

 !!ما يحبون منهم ل
ي     ن أوت بارزين مم دعاة ال د ال ر أن أح أذآ

انًا      نطقًا ولس .. آان يتنقل متحدثًا دائمًا     .. م
ة    ر جمع ين منب ا ب توى .. م ي ف .. وآرس
.. فهو دائمًا يتكلم    .. ومحاضرة في جامعة     

 ..ويتكلم .. ويتكلم 
رونه على المنابر والقنوات           ناس ي ان ال وآ

ي ا  رغبون ف بونه وي ائية ويح تماع الفض س
ثه    فهو معها في البيت   .. إال زوجته    .. حدي
ًا  ثًا أو    .. دائم نها حدي تمع م اد يس وال يك
 ..ويتكلم .. بل على عادته يتكلم .. قصة 

ى       به إل نه دون أن ينت رة التذمر م آانت آثي
 ..سبب ذلك 

رمونه ويمدحونه إال هي         ناس يك ان آل ال آ
ه يومًا إلى إحدى     ..  رر أن يصطحبها مع فق

 ..ته لترى ما لم تر محاضرا
 ترافقيني ؟: قال لها يومًا 

 إلى أين ؟: قالت 
ال    نستفيد منها .. محاضرة ألحد الدعاة    : ق

.. 
وقفا عند  .. مشيا  .. رآبت معه في سيارته     

رة .. المسجد  ر غفي ت الجماهي م .. آان آله
 .. جاؤوا يستمعون إلى هذا المحاضر الفذ 

اء    م النس ى قس ي إل ت ه و.. دخل ل ه  ودخ
ناس واعتلى الكرسي وبدأ        وسط جمهرة ال

 ..محاضرته 
ين     تون معجب ناس ينص ان ال ى .. آ حت

 ..!زوجته يبدو أنها آانت معجبة 
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رة  تهت المحاض ط  .. ان يارته وس ى س رج إل خ
نجاح      بلت زوجته ورآبت السيارة     .. نشوة ال وأق

 ..بجانبه 
ا فرصة        دع له م ي ورًا عن زحمة     .. ل تكلم ف دأ ي ب

ناس    ال  .. ال م سألها   .. و .. المسجد  وجم ما : ث
 رأيك في المحاضرة ؟

ت  رة : فقال يلة ومؤث ت جم ن .. آان ن م ولك
 المحاضر ؟

مع زحمة  : قالت  .. عجبًا لم تعرفي صوته     : قال  
وضعف سماعات الصوت لم أنتبه آثيرًا .. الناس 

.. 
 ..أنا المحاضر .. أنا  : - منتشيًا –فقال 

سي طوال جلوسي وأنا أقول في نف .. آآآ  : فقالت  
 ..ما أآثر آالمه : 

 .. االستماع إلى الناس فن ومهارة .. إذن 
دًا     ًا واح ك فم ل ل ى أن اهللا جع ناس ينس بعض ال

 ..ليستمع أآثر مما تكلم .. وأذنين 
ة      ب المعادل تطاع لقل و اس نه ل دة  .. وأظ ن ش م

 .. محبته للحديث 
ات   ى اإلنص ود نفسك عل ك  .. فع ان ل و آ ى ل حت

 .. مالحظة على الكالم 
ي    ثة النب ل بع ي أوائ لمين   .. εف دد المس ان ع آ

وآان الكفار يكذبونه ونفرون الناس عنه     .. قليًال  
وربما أشاعوا ..  آاهن وآذاب εويشيعون أنه .. 

 ..أنه مجنون أو ساحر 
في يوم من األيام قدم إلى مكة رجل اسمه ضماد       

م بالطب والعالج  ..  ه عل يم ل الج ..  وهو حك يع
 ..ون والمسحور المجن

فلما خالط الناس سمع سفهاء الكفار يقولون عن 
ورأينا المجنون .. جاء المجنون    : εرسول اهللا    

 .. 
أين هذا الرجل ؟ لعل اهللا أن يشفيه       : فقال ضماد   
 على يدي ؟ 

  .. εفدله الناس على رسول اهللا 
يه    ا لق ال ضماد  .. فلم د   : ق ا محم ى  .. ي إني أرق

رياح       إن اهللا يشفي على يدي من   و.. من هذه ال
م أعالجك     .. شاء    وجعل يتكلم عن عالجه     .. فهل

 ..وقدراته 

ي  يه  εوالنب ت إل تكلم ..  ينص .. وذاك ي
دري ينصت إلى ماذا   ..  ينصت    εوالنبي    أت

ر جاء ليعالجه               ؟ ينصت إلى آالم رجل آاف
 !!من مرض الجنون 

  ..εآآآه ما أحكمه 
 .. حتى إذا انتهى ضماد من آالمه 

دوووء εال ق ل ه د هللا :  بك .. إن الحم
ده ونستعينه      من يهده اهللا فال مضل    .. نحم

وأشهد أن ال   .. له ومن يضلل فال هادي له       
 .. إله إال اهللا وحده ال شريك له 

ال    ماد وق تفض ض ك   : فان ي آلمات د عل أع
 .. هؤالء 

 ..  عليه εفأعادها 
واهللا لقد سمعت قول الكهنة ،  : فقال ضماد   
ول الس ا  وق عراء ، فم ول الش حرة ، وق

ات    ؤالء الكلم ثل ه معت م ن  .. س د بلغ فلق
 ..ناعوس البحر 

 .. فهلم يدك أبايعك على اإلسالم 
ي   ط النب ده εفبس ع  ..  ي ماد يخل ذ ض وأخ

ردد        ر وي أشهد أن ال إله إال اهللا    : ثوب الكف
 ..وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

م    ه عند قومه شرفًا    εفعل  :فقال له ..  أن ل
 وعلى قومك ؟ أي تدعوهم إلى اإلسالم ؟

ال ضماد      م ذهب إلى  .. وعلى قومي    : فق ث
 ..قومه هاديًا داعيًا 

 ..:إذن لتكون مستمعًا ماهرًا 
 .. هز رأسك متابعًا ..  أنصت 

ر وجهك آتقطيب الجبين حينًا           تفاعل بتعابي
 .. ورفع الحاجبين حينًا آخر .. 

 . .وتحريك الشفتين بتعجب .. والتبسم 
ك       تكلم مع يمن ي ك ف ر ذل ى أث ر إل .. وانظ

 .. سواء آان صغيرًا أو آبيرًا 
ز نظره عليك        ه يرآ ويقبل بقلبه .. ستجد أن

 .. إليك 
 

 ..نتيجة 
.. براعتنا في االستماع إلى اآلخرين 

تجعلهم بارعين في محبتنا واالستئناس بنا 



 ـكـيـاِتـَح ِبـمـتـْعـَتاْس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  191

.. 
 

 ..فن الحوار  .86
ي مك    ك جلست ف ر أن ن الده ومًا م ر ي ان أال تذآ

ين شخص ما         نك وب فبقي في .. فاحتد الحوار بي
 ..نفسك عليه بغض أو غضب أيامًا 

 وقد يكون –أو لعلك تذآر جداًال حصل بين اثنين      
 وأنت تنظر إليهما وقد ارتفعت –في قضية تافهة 

واسثقل .. ثم تفرقا  .. األصوات واحمرت العيون    
 ..آل منهما صاحبه بعدها 

ض    ذب بع ي ج تعب ف ن ن نا  إذن نح ناس إلي ال
نوعة  ارات مت ة مه نا .. بممارس رقهم ع م نف ث

 .. بموقف ال نحسن التصرف فيه 
 .. ومن ذلك عدم إتقان فن الحوار 

رًا     بًال وع عد ج ذي يص اور آال ي أن .. المح ينبغ
فتجد صاعد .. يعتني بموضع يده وموضع رجله      

الجبل ينظر إلى الصخرة التي يريد أن يتعلق بها       
 ويتأمل في قوة ثباتها قبل أن  ويفحصها بنظره .. 

يها قبضته        ذلك في الصخرة التي       .. يضع عل وآ
ه   يها قدم بت عل ه  .. يث رفع قدم م إذا أراد أن ي ث

ا     بل أن يغادره ى الصخرة ق ر إل ن صخرة نظ ع
خشية أن ال يحسن رفع رجله من عليها فتهوي        

 ..به 
 ..فخيره ما قل ودل .. لن أطيل عليك الكالم 
وار أو ي ح ول ف ود  الدخ ر محم ر غي دال أم ..  ج

من الحوارات % 90ولعلك توافقني أن أآثر من    
 .. والمجادالت غير مفيدة 

وال تغضب .. فحاول تجنب الجدال قدر المستطاع 
ك    د أو جادل يك أح رض عل ر .. إذا اعت ذ األم خ

در المستطاع وال تعذب نفسك بالتفكير          بأريحية ق
رض    ية المعت ي ن د  .. ف اذا يقص اذا .. وم ولم

وتعامل .. ال تقتل نفسك بالهم .. حرجني أمامهم أ
دووووء   ف به ع الموق ز إال  .. م رياح ال ته فال

 ..فكن جبًال .. الصخور الصغيرة 
دم النبي        ا ق ة فاتحًا       ρلم بعدما نقضت  ..  إلى مك

 ..قريش العهد 
ان   ريش      .. ρآ نه ق ي ع ا اهللا أن يعم د دع .. ق

 ..قبل أن يستعدوا للقتال .. ليبغتهم 

إلى .. ا أقبل النبي عليه الصالة والسالم فلم
 ..مكة نزل قريبًا منها 

 ..ولم تعلم قريش بشيء 
 ..ولكنهم آانوا يتوجسون ويترقبون 

يها النبي           زل ف يلة التي ن فخرج في تلك الل
يه الصالة والسالم     أبو سفيان في نفر .. عل

بار    ون األخ ه يتجسس ل  .. مع رون ه وينظ
 ..به أو يسمعون .. يجدون خبرًا 

يترقب .. وجعل النبي عليه الصالة والسالم 
 ..الصبح ليغير على قريش 

 .. ذلك  .. τفلما رأى العباس 
ال  ريش  : ق باح ق ل  ! واص ئن دخ واهللا ل

وة ρرسول اهللا  نوة أي بالق ة ع بل ..  مك ق
إنه لهالك قريش إلى .. أن يأتوه فيستأمنوه 

 ..آخر الدهر 
يه الصالة  فاستأذن النبي عل  .. فقام العباس   

 ..والسالم 
ه  أذن ل ة رسول اهللا .. ف ى بغل رآب عل  ρف
 ..البيضاء 

 ..ومضى يمشي بها 
و سفيان في أصحابه          يقترب وينظر   .. وأب

 : ويقول .. إلى نيران المسلمين 
ا رأيت آالليلة نيرانًا قط وال عسكرًا       ما .. م

 ؟..من ترى هؤالء .. أعظم هذا 
احبه  ال ص زاعة ح: فق ذه واهللا خ تها ه مش

 .. الحرب 
ال  ذه  : ق ون ه ن أن تك ل م زاعة أذل وأق خ

 ..نيرانها وعسكرها 
 .. فبينما العباس يسير على البغلة 

حابه    فيان وأص ي س ت  .. إذا بأب د قبض ق
 ..عليهم خيل المؤمنين 

زعًا     فيان ف و س بل أب ف  .. فأق رآب خل ف
 ..العباس 

زعين     بعونه ف حابه يت ل أص .. وجع
 ..والمؤمنون خلفهم 

فيان   فجع ي س رع بأب باس يس ى .. ل الع إل
  ..ρرسول اهللا 

ا مر بنار من نيران المسلمين    قالوا .. وآلم
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 من هذا ؟ : 
ول اهللا    ة رس إذا رأوا بغل باس  .. ρف ورأوا الع

 ..عليها 
وا    على بغلة رسول اهللا   .. ρعم رسول اهللا     : قال

ρ ..  
ا    رع به باس يس ي   .. والع نوا ألب اف أن يفط يخ

ت.. سفيان   يه فيق ي عل نه النب بل أن يؤم د ق له أح
 ..الصالة والسالم 

نار عمر بن الخطاب      من هذا :  فقال τحتى مر ب
 ؟ 

يهم   ام إل ز     .. وق ى عج فيان عل ا س ا رأى أب فلم
 ..الدابة 

ال  ناس ق اح بال دو اهللا : ص فيان ع و س ! .. أب
 ..الحمد هللا الذي أمكن منك بغير عقد وال عهد 

 ..فمنعه العباس 
ر   ب عم م ذه تد ث ول اهللا  ..  يش و رس  .. ρنح

ة   رع بالداب باس يس بقه  .. والع ى س ا .. حت فلم
اقتحم العباس عن    .. ρوصل إلى موضع النبي         

 ..البغلة سريعًا 
  ..ρفدخل على رسول اهللا 

 ..فدخل عليه عمر 
ول      ا رسول اهللا  : وجعل يق .. هذا أبو سفيان .. ي

د    د وال عه ر عق نه بغي ن اهللا م د أمك ي .. ق فدعن
 ..ألضرب عنقه ؟ ف

 .. إني قد أجرته .. يا رسول اهللا : فقال العباس 
ول اهللا  ى رس س إل م جل ه  .. ρث ذ برأس .. فأخ

 .. وجعل يناجيه في أذنه 
 ..اضرب عنقه .. وعمر يردد يا رسول اهللا 
 ..فلما أآثر عمر في شأنه 
 : التفت إليه العباس وقال 

ا عمر        ًال ي ان من رجال    ! مه و آ واهللا أن ل  بني ف
ذا       .. عدي بن آعب        ا قلت ه أي لو آان من  .. م

رابتك    ولكنك قد عرفت أنه من .. ما قلت هذا .. ق
 ..رجال بني عبد مناف 

ه سيدخل في جدال ال يتناسب مع         فشعر عمر أن
ذي هم فيه        ثم ما الفائدة المرجوة من .. الحال ال

النقاش في مسألة لو آان من بني آعب رغب في 
 !!هم فال يهمه إسالمه أما من غير

.. مهًال يا عباس : قال عمر بكل هدووووء 
 ..مهًال 

آان أحب إلي .. فواهللا إلسالمك يوم أسلمت 
 ! من إسالم أبي الخطاب لو أسلم 

آان أحب إلى .. ألني قد عرفت أن إسالمك    
 ..  من إسالم الخطاب ρرسول اهللا 

 .. ذلك سكت τفلما سمع العباس 
آان في إمكان عمر مع أنه .. انتهى الحوار 

!! ماذا تقصد ؟: فيقول  .. أن يطيله ويزيده    
تهم نيتي ؟       ا في قلبي ؟        ! هل ت م م ! هل تعل

 !لماذا تثير النعرة القبلية ؟
فهم جميعًا آانوا أرفع من .. آال لم يقل ذلك 

 ..أن ينزغ الشيطان بينهم 
باس        وأبو سفيان واقف   .. سكت عمر والع
 ..يء  فيه بشεينتظر أن يأمر النبي 

اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا        : ρفقال  
 ..أصبحت فأتني به 
 .. إلى خيمته .. فذهب به العباس 

نده  بات ع فيان  .. ف و س بح أب ا أص فلم
  ..صبيحة تلك الليلة 

وينتشرون .. ورأى الناس يجنحون للصالة 
ارة   تعمال الطه ي اس اف .. ف ال .. خ وق

 ما بالهم ؟ : للعباس 
ال    د س     : ق معوا النداء فهم ينتشرون إنهم ق

 .. للصالة 
الة   رت الص ا حض رآعون  .. فلم م ي ورآه

 ..ويسجدون بسجوده .. برآوعه 
ليمضي به .. أقبل عليه العباس بعدما صلى 

  ..ρإلى رسول اهللا 
يا عباس ما يأمرهم بشيء إال فعلوه : فقال 

 ؟ 
ال  م : ق ام  .. نع رك الطع رهم بت و أم واهللا ل

 ..والشراب ألطاعوه 
فيان    و س ال أب باس  : فق ا ع ت  .. ي ا رأي م

 ! وال ملك آسرى وقيصر .. آالليلة 
ا انقضت الصالة        ه إلى رسول     .. فلم غدا ب

  .. ρاهللا 
 :  قال ρفلما رآه 
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ألم يأن لك أن تعلم أنه ال .. ويحك يا أبا سفيان " 
 إله إال اهللا ؟ 

ال  ي : فق ت وأم ي أن رمك ! بأب ك وأآ ا أحلم م
 ! وأوصلك 

ي مع اهللا إلٌه غيره           واهللا ل  ان ل و آ نت أن ل د ظن ق
 ! ألغنى عني شيئًا

ال    ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم         : ρفق
 أني رسول اهللا ؟ 

فيان    و س ال أب ك    : فق ا أحلم ي م ت وأم ي أن بأب
 ! وأآرمك وأوصلك 

أما هذه واهللا فإن في النفس منها حتى اآلن شيئًا   
 ! 

باس        ه الع ال ل شهد أن ال إله  ويحك أسلم وا    : فق
رب    .. إال اهللا  بل أن تض ول اهللا ق د رس وأن محم
 عنقك ؟

 ..أشهد : فسكت قليًال ثم قال 
الم     الة والس يه الص ي عل ر النب رورًا .. فس س

 ..عظيمًا 
باس    ال الع ول اهللا   : فق ا رس فيان  .. ي ا س إن أب

 ..رجل يحب الفخر فاجعل له شيئًا 
ال    م    : " ρفق  فهو من دخل دار أبي سفيان   .. نع
 " ..آمن 

 :فقال أبو سفيان 
فيان    و س د أب ول اهللا   τفأنش دي رس ين ي  .. ρ ب

 ..يعتذر إليه مما آان مضى منه .. أبياتًا 
  لعمرك إني يوم أحمل راية 

                         لتغلب خيل الالت خيل محمد  
  لكالمدلج الحيران أظلم ليله 

ي ح ذا أوان دي و                          فه ين أه
 أهتدي 

  هداني هاد غير نفسي و نالني 
                        مع اهللا من طردت آل مطرد  

 أصد و أنأى جاهدًا عن محمد 
                        وأدعى و إن لم أنتسب من      

 محمد  
يل إنه حين قال       مع اهللا من طردت   .. ونالني  : فق

صدره  بيده في ρضرب رسول اهللا  .. آل مطرد    
 " ..أنت طردتني آل مطرد : " وقال 

 
 ..فكرة 

وإنما .. ليس الذآاء أن تنتصر عند الجدال 
 ..الذآاء أن ال تدخل في الجدال أصًال 

 
 ..اقطع الطريق على المعترضين  .87

من أآثر ما يوغر صدور بعض الناس على       
 ..بعض ما يجنيه اللسان من مفاسد 

ناس  ض ال تعجال بع ك اس ن ذل وم
 على الحديث ومقاطعة المتكلم       باالعتراض 

ر   روٍّ ونظ دال    .. دون ت ك ج ند ذل ثور ع في
 ..عقيم يوغر الصدور ويفسد النفوس 

ناس وتأديبهم          لن تستطيع إصالح جميع ال
رعية   اآلداب الش ى  .. ب بهم عل أو تدري

 ..مهارات متميزة 
و    ي تحل ر الت رحلة التنظي تجاوز م نا ن ودع

: قوله لبعض الناس أن يدندن عليها دائمًا ب
ذا     ون آ ناس يفعل روض ال .. المف

تعودون على آذا      دعك من .. والمفروض ي
ذا  يت الحاضر .. ه ى الم  –وأدِّ الصالة عل

  .. -آما يقال 
أعني أننا ينبغي عند تعاملنا مع األخطاء أن 
ا يجب على اآلخرين أن            بحث م ال ننشغل ب

 ..يفعلوه بل ماذا يجب علينا نحن أن نفعله 
ريد أن  ندما ت د    ع ريب ق يء غ تكلم بش  ت

ينبغي .. يستعجل اآلخرون االعتراض عليه 
راض   واب االعت يهم أب ق عل يك أن تغل عل
يها عن أسئلتهم قبل أن        بهم ف دمات تجي بمق

ا استغرابهم قبل      .. يطرحوها    زيل به ل وت ب
 ..أن يتكلموا به 

وبعض الناس يحسن فعًال أن يغلق األبواب    
  ..على المعترض قبل أن يشعره باعتراضه

ر أن شيخًا آبير السن جلس في مجلس           أذآ
ين        ين اثن ا ب ة خصومة رآه تكلم عن حادث ف

وآيف أن شجارهما زاد .. في محطة وقود     
 ..واشتد حتى حمال إلى مخفر الشرطة 

ين   د الجالس ز أح رثارين  –فقف ن الث  – م
ال   ة فق ي القص ارآًا ف م صحيح  : مش .. نع



 ـكـيـاِتـَح ِبـمـتـْعـَتاْس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  194

نهما آذا       بدأ و.. وفالن هو المخطئ    .. وحصل بي
 .. يذآر تفاصيل لم تحدث 

يه الشيخ وآأني به يكاد ينفجر       تفت إل لكنه .. فال
 : تماسك وقال بكل هدووووء 

 ال : أنت هل حضرت الحادثة ؟ قال 
 ال : فهل حدثك أحد ممن حضروها ؟ قال : قال 
ال    : فهل اطلعت على محاضر التحقيق ؟ قال         : ق

 ال 
ال     يخ وق اح الش ندها ص ا  : ع يب ي ي... ط ف آ

 !!تكذبني وأنت ال تدري عن شيء 
 ..فأعجبتني مقدماته قبل اعتراضه 

و أنه اعترض دون أن يذآر مقدمات يغلق بها    ول
احبه   ى ص واب عل ال  .. األب احبه مج ان لص لك

 ..واسع للخروج من الموقف ولو بالكذب 
رر أشياء     ريد أن نق ندما ن يانًا نحتاج ع نحن أح ف

ا المخالف  نع به دمات نق دم بمق بل أن أن نق ين ق
 ..يعترضوا 

ي   تال النب ريش لق ا خرجت ق ي εلم  وأصحابه ف
آان بعض العقالء فيها ال يريدون الخروج .. بدر 
 ..لكن قومهم أآرهوهم عليه .. 

ي  م النب م εفعل روا ..  به م وإن حض د أنه وتأآ
 ..المعرآة فلن يقع منهم قتال للمسلمين 

ا اقترب     به أراد أن ين..  من ميدان المعرآة εفلم
ذلك  تلهم .. أصحابه ل نهاهم عن ق نه .. وأن ي لك

ناس سؤال   وب بعض ال ي قل ه سيقع ف م أن : يعل
ربنا      رجوا لح م خ تلهم وه يف ال نق اذا !! آ لم

 !استثنى هؤالء بالذات ؟
ر    م ذآ ات ث ا االعتراض ة أزال به دم مقدم فق

يه  ام  .. التوج ال   εق حابه وق ي أص د   :  ف ي ق إن
م وغ   ي هاش ن بن اًال م رفت أن رج د  ع رهم ق ي

 .. أخرجوا آرهًا ال حاجة لهم بقتالنا 
 .. انتهى هذه مقدمة 

ال      م ق دًا من بني هاشم فال         : ث نكم أح فمن لقي م
 .. يقتله 

ا البختري بن هشام بن الحارث بن          ومن لقي أب
 ..أسد فال يقتله 

باس بن عبد المطلب            عم رسول  .. ومن لقي الع
 .. فال يقتله ρاهللا 

 .. ها فإنه إنما خرج مستكر
ك    ى ذل حابة عل ى الص دؤوا .. فمض وب

 ..يتحدثون في مجالسهم بذلك 
ة بن عتبة بن ربيعة        و حذيف ال أب أنقتل : فق

 ..آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس 
 .. واهللا لئن لقيته أللحمنه بالسيف 

ول اهللا   ة رس بلغت الكلم ى  .. ρف تفت إل فال
 " ..يا أبا حفص : " عمر فقال 
ر  ال عم يه    : ق ي ف وم آنان ه ألول ي واهللا إن

 .. بأبي حفص ρرسول اهللا 
ال  ا حفص ρق ا أب م : (  ي أيضرب وجه ع

 ! ) ..رسول اهللا  بالسيف 
تفض   .. فاستبشع ذلك      آيف يرد أمر   .. وان

فصاح قال .. أليس مسلمًا    .. ρرسول اهللا    
 : 

يا رسول اهللا دعني فألضرب عنقه بالسيف       
 .. فواهللا لقد نافق .. 
ن ة ف و حذيف ه   .. ψدم أب م ب ا تكل ى م .. عل

 :وقال 
ا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ     ا أن م

نها خائفًا إال أن تكفرها عني         ..  و ال أزال م
 .. الشهادة 

  ..ψفقتل يوم اليمامة شهيدًا 
 

 ..نصيحة 
 !آن ذآيًا وتغدَّ بهم قبل أن يتعشوا بك 

 
 ..!!ال تعترض .. انتظر  .88

ر أن محاضراً     آان يتكلم عن فن الحوار    أذآ
 .. 

فعرض شيئًا من قصة يوسف عليه السالم         
.. 

ى    وله تعال ى ق ل إل ا وص ه  ( فلم ل مع ودخ
السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر        
وق      ل ف ي أحم ي أران ر إن ال اآلخ رًا وق خم

 ) ..رأسي خبزًا تأآل الطير منه 
 :جعل يتأمل في الحاضرين ثم سألهم 

ه السجن فت    أيهما دخل قبل ! يان ؟ودخل مع
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 يوسف أم الفتيان ؟.. اآلخر 
 ..يوسف : فصاح أحدهم 

 ..الفتيان .. ال .. ال : فصاح آخر 
 ..يوسف .. بل يوسف .. ال .. ال : فانطلق ثالث 

 !!دخلوا مع بعض : فاستذآى رابع وقال 
امس   م خ ط  .. وتكل ع اللغ اع  .. وارتف ى ض حت

 .. الموضوع األساسي 
 ..ضر قصد ذلك ويبدو أن المحا

 ..والوقت يمضي .. فجعل يتأمل وجوههم 
م ابتسم ابتسامة عريضة        وأشار لهم بخفض   .. ث

 : األصوات وقال 
ا المشكلة     هل !! دخل قبلهم أو دخلوا قبله  !! وم

 !تستحق المسألة آل هذا الخالف ؟
ًال   يان  .. فع ي أح نا ف وجدت أن نا ل ت واقع و تأمل ل

رة نكون ثقالء على اآلخرين       بكثرة اعتراضنا   آثي
ون فيكون أحدهم متحمسًا في قصة       ا يقول على م

يها  يه    .. يحك د عل رض ويفس ن يعت أ بم م يفاج ث
تعة الحديث باالعتراض على أشياء ال تؤثر في     م

 ..القصة شيئًا 
 ..ال تكن ثقيًال تعترض على آل شيء .. نعم 

ي    ًال ف ان طف ا آ ر أن أخي األصغر سعود لم أذآ
ويبدو .. جد لصالة العشاء    دخل المس  .. السابعة   

يء   ي المج ام ف ر اإلم تعجًال وتأخ ان مس ه آ أن
الة   ة الص وجه    .. إلقام ًا ت ذلك ذرع اق ب ا ض فلم

مع     رًا ضعيف الس يخًا آبي ان ش ؤذن وآ و الم نح
ه     أقم : ثم قال محاوًال تغيير صوته .. ووقف خلف

 ..وآان قد قبض على طرف أنفه بيده .. الصالة 
 ..ثم ولى هاربًا 

المؤذن فما آاد يسمع ذلك حتى تحرك ناهضًا     أما  
فجلس .. فنبهه بعض المأمومين  .. ليقيم الصالة   

.. 
 ..لكني لم أورده لطرافته .. آان موقفًا طريفًا 

د    ر أح ي مجلس فذآ دها ف ي جلست بع ا ألن وإنم
ال في أثنائها       وآان سعود : الجالسين القصة وق

ه سيذهب إلى البحر مع أبيه              ع م_ مستعجًال ألن
ى   ع عل حراء وال تق ي ص رياض ف أن ال م ب العل

ر  يه قصته   .. -ساحل بح د عل ل أفس رت ه فتحي
رض  ي    .. وأعت رة ف ر مؤث ومة غي أم أن المعل

اب     راض واآتس ال داٍع لالعت ة ف القص
 ..فآثرت الثاني وسكت .. العداوات 

ر     ت غي يء أن ى ش رض عل د تعت يانًا ق وأح
 .. فاهمه أصًال 

 ..لعل له عذرًا وأنت تلوم 
 ..آان زياد لطيفًا حريصًا على نصح الناس 

ومًا عند إشارة مرور فإذا به يسمع       وقف ي
تحير من أين   .. صوتًا عاليًا ألغاني غربية      

وت   ذا الص ن   .. ه بحث ع تلفت ي ذ ي وأخ
اورة   .. مصدره   إذا هو من السيارة المج ف

 .. له 
ى  ذياع إل وت الم د زاد ص احبها ق وإذا ص

البعيد والقريب حتى أسمع .. أعلى درجاته   
.. 

يارته       به س ى من رب عل احبي يض ل ص جع
ض     ى خف رجل إل به ذاك ال اول أن ين ويح

تفت وال .. صوت مذياعه  رجل ال يل لكن ال
رد   ا     .. ي ع م جامه م دة انس ه لش بدوا أن ي

 ..يسمع صار ال يدري عما حوله 
ذي    ائق ال ه الس ين وج اد أن يتب اول زي ح

ه     ي وجه ى جانب رته عل دل غت د .. أس وبع
 !! رآه فإذا لحيته تمأل وجهه جهد

شخص بهذه الهيئة بدل أن .. ازداد العجب   
ي  تمع األغان رآن يس ى الق تمع إل ال !! يس

 !! وبصوت عاٍل أيضًا 
ومشى الجميع .. أضاءت اإلشارة خضراء     

 .. 
ل      رجل فجع حة ال ى مناص اد عل ّر زي أص

ان   .. يمشي وراءه   رجل عند دآ .. وقف ال
 ..ونزل ليشتري منه حاجة 

تأمله      ار ي يارته وراءه وص اد س ف زي أوق
ثوب قصير   إذا ال و يمشي ف ية .. وه واللح

 ..تمأل عارضيه 
اوس   به الوس ى قل ابقت إل زل .. تس نه ن أظ

 !! ليخرج اآلن بعلبة سجائر 
 !!خرج الرجل فإذا في يده مجلة إسالمية 

اد   م يصبر زي نادي بلطف  .. ل ذ ي ا : وأخ ي
 .. هيه .. لو سمحت .. أخي 
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 .. عليه الرجل ولم يلتفت لم يرد
يا أخي .. لو سمحت .. هيه .. هيه : رفع صوته 

 ..اسمع .. 
 ..ولم يلتفت .. وصل الرجل سيارته ورآبها 

يا أخي : وقال .. نزل زياد وقد غضب وأقبل إليه 
 .. ما تسمع .. اهللا يهديك .. 

فاشتغل .. نظر الرجل إليه وابتسم وشغل سيارته 
 ..  مزعج جدًا المذياع مباشرة بصوت

اد   ثار زي ال .. ف يك    : وق رام عل ي ح ا أخ .. ي
ناس   ت ال معها   .. أزعج ي اس مع األغان ريد تس ت

 !بدل ما تسمع قرآن تسمع أغاٍن ؟.. لوحدك 
امته  زيد ابتس رجل ي ل ال ى .. فجع ي بأعل واألغان

 ..صوت 
ر   اد أآث ار زي ّر  .. ث ه يحم ل وجه ار .. وجع وص

 ..يرفع صوته ليسمعه 
ا رأى ا    رجل أن األمر وصل إلى هذا الحد       فلم .. ل

 .. جعل يشير بيديه إلى أذنيه وينفضهما 
توب على                به ومك رًا صغيرًا من جي م أخرج دفت ث

 :أول ورقة منه 
 !!فضًال اآتب ما تريد .. أنا رجل أصم ال أسمع 

 
 ..لمحة 

فانتبه " وآان اإلنسان عجوًال : "قال اهللا تعالى 
 ..ال تغلب عجلتك تؤدتك 

 
 ..صدقة ..  نجواآم قبل .89

ئة المطلوب منه           رة تحتاج إلى تهي بات الكبي الطل
 ..لئال يسارع إلى الرفض .. قبل طلبها 

 ..وهذا عام في الطلبات الشفهية والمكتوبة 
و أردت أن تكتب إلى غني تطلب منه حاجة          .. فل

لناسب أن تكتب قبل حاجتك شيئًا من الثناء على         
ته للخير         رمه ومحب  بعد ذلك تكتب ثم.. جوده وآ

 ..حاجتك 
 من –ومثله لو أردت حاجة من أبيك أو أخيك أو 

ا  دري ربم تك –ي بلها  ..  زوج دم ق يناسب أن تق
 ..بمقدمة 

و دعوت نفرًا من أصدقائك إلى مأدبة غداء          .. فل
وأردت أن تخبر زوجتك لتعد الطعام وتهيئ البيت 

ك  ..  بل ذل ول ق ب أن تق راحة .. لناس بص
ذ      يع أصدقائي يفرحون إذا جم.. طعامك لذي

دك     ل ي ن عم وا م ل أن يأآل وتهم ألج .. دع
د أآلت في أرقى المطاعم        !! تصدقين    .. لق

ا ذقت لذة آلذة طعامك أبدًا     وبصراحة .. وم
ي جاء من سفر         بارحة صديقًا ل .. رأيت ال
.. ومن باب المجاملة قلت له تغد معي غدًا   

ق   ه أن واف تفاجأت ب ه  ..!! ف وت مع فدع
ين لنا طعامًا    .. قاء  بعض األصد    تك تعمل فلي

.. 
ذا األسلوب أحسن من صراخك إذا دخلت          ه

 ..فالنة .. يا فالنة : بيتك 
بك  يك : فتجي ة .. لب ا قادم ن  .. أن ي تظ وه

 ..أنك ستدعوها إلى نزهة 
تقول   رعة  : ف رعة  .. بس بخ  .. بس .. المط

بخ  يأتون  .. المط ال س ندي رج ال .. ع
.. ناء إعداده   وانتبهي أث .. تتأخري بالغداء    

 ..و 
و أردت أن تطلب إجازة من مديرك     ثله ل وم

.. 
 ..أو تخبر أمك أو أباك بخبر 

رم    ي األآ ي سيرة النب رأت ف د ق ا  .. εوق م
 ..يدل على ذلك 

ان النبي      د رضع في صغره قريبًا من     ρآ  ق
 ..وآان يرجو أن يسلموا .. ديار هوازن  

بلغه  وعها  .. ف ت جم د جمع وازن ق .. أن ه
 ..وقاتلهم .. إليهم فخرج 

 .. فساق الغنائم ..  عليهم ρفنصر اهللا نبيه 
ول اهللا   ى رس هم إل بل بعض و  .. ρفأق وه

 ..نازل بالجعرانة 
الهم   ن رج تل م ن ق تل م د ق ل .. وق وجع

 .. النساء واألطفال في مكان ρرسول اهللا 
 : فقام منهم خطيبهم زهير بن صرد فقال 

ر من          ا في الحظائ ا رسول اهللا إنم  السبايا ي
ك  نك .. وحواضنك .. خاالت ي آن يكفل الالت

.. 
ا ملحنا البن أبي شمر          و أن أو النعمان  .. ول

 ..بن المنذر 



 ـكـيـاِتـَح ِبـمـتـْعـَتاْس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  197

م أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك        رجونا .. ث
 ..عائدتهم وعطفهم 

ثم أنشأ يقول .. وأنت رسول اهللا خير المكفولين    
  : 

  امنن علينا رسول اهللا في آرم 
               فإنك المرء نرجوه و ننتظر           

 امنن على نسوة قد آنت ترضعها         
ها    ن محض ؤه م وك تمل                        إذ ف

 الدرر 
 ال تجعلنا آمن شالت نعامته       

                        و استبق منا فإنا معشر زهر 
 إنا لنشكر آالء و إن آفرت         

              وعندنا بعد هذا اليوم مدخر          
ين        د أدب اهللا المؤمن ال   .. وق ا  :"فق ا   َي  الَِّذيَن َأيَُّه

 َنْجَواُآْم َيَدْي َبْيَن َفَقدُِّموا الرَُّسوَل َناَجْيُتُم ِإَذا آَمُنوا
  ..)99(" َصَدَقًة

أو .. إذا أرادت أن تستنجد بأحد .. وآانت العرب 
ا تلج   .. تطلب عونه      أ إلى الكالم واألشعار أول م

 ..فتحدث في النفوس ماال تفعله السيوف .. 
ول اهللا   بل رس ا أق رة  .. ρلم ريد العم ت .. ي خاف

 ..قريش 
ي  اد النب اتلهم ρوآ م ..  أن يق وال أنه وا .. ل ألح

نهم            نه وبي يه حتى آتب بي هدنة لمدة عشر .. عل
 ..وقف للقتال .. سنوات 

ية     ان في صلح الحديب ا آتب  .. وآ ه من   .. لم أن
دخل في عقد محمد وعهده       بائل أن ي شاء من الق
دخل ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم      

 .. دخل 
وا    زاعة وقال بت خ د    : فتواث ي عق دخل ف ن ن نح

 ..محمد وعهده 
وا  ر وقال نو بك بت ب د : وتواث ي عق دخل ف نحن ن

 ..قريش وعهدهم 
 ..وآان بين هذين الحيين دماء وقتال 

غينة   تدت ض زاعة   واش ى خ ريش عل نهم  .. ق لك
وا أن يصيبوهم بشيء فينتصر لهم النبي            ρخاف

.. 

                                                
  )  .. 12(  سورة المجادلة   ( 99 )  

ية      ة الحديب ن هدن ى م ا مض و  .. فلم نح
  .. السبعة أو الثمانية عشر شهرًا 

ليًال بماء يقال   .. وثب بنو بكر على خزاعة      
 وطلبوا ..  وهو قريب من مكة .. له الوتير 

 .. اإلعانة من قريش 
م بنا محمد وهذا الليل ما يعل: فقالت قريش  

 .. وما يرانا من أحد 
الح    راع والس يهم بالك وهم عل .. فأعان

 .. وقاتلوهم معهم 
 ..ففزعت خزاعة 

ائهم       الهم ونس ن رج تل م ن ق تل م وق
 ..وذراريهم 

نهم وهو عمرو بن سالم               ا رأى رجل م فلم
ومه ..  ل بق ا ح ره .. م ب بعي رب .. رآ وه

 .. من يد قريش 
 ..  في المدينة ρهللا حتى قدم على رسول ا

 ..مصابًا مكروبًا .. فدخلها فزعًا 
ى المسجد   بل إل م أق ريق .. ث ر الط يه أث عل

 .. ووعثاء السفر 
 :فقال  .. ρووقف بين يدي رسول اهللا 

 يا رب إني ناشد محمدًا       
                   حلف أبيه وأبينا األتلدا 

 قد آنتم ِوْلدًا وآنا والدًا        
               ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا    

 فانصر رسول اهللا نصرًا أبدا   
                  وادع عباد اهللا يأتوا مددا 

 فيهم رسول اهللا قد تجردا         
                إن سيما خسفًا وجهه تربدا 

 في فيلق آالبحر يجري مزبدا         
 لموعدا                إن قريشًا  أخلفوك ا

 ونّقضوا ميثاقك المؤآدا       
                 وجعلوا لي في آداء رصدًا 

 وزعموا أن لست أدعوأحدا       
                 فهم أذل وأقل عددًا 

 هم بيتونا بالوتير هجدا         
                 وقتلونا رآعًا وسجدا  

ا سمع النبي     .. والشعر ..  هذا الكالم ρفلم
 .. وغضب .. انتفض .. والنداء 
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 " ..نصرت يا عمرو بن سالم : " وقال 
وأمر الناس بالتجهز للخروج .. مسرعًا .. ثم قام 
 ..للقتال 

زون    ناس يتجه زع ال ن   .. فف ون أي م ال يعلم وه
 .. سيكون القتال 

د خشي  ته ρوق ر بوجه ر ..  أن يخب فيصل الخب
ريش   ى ق ريش    .. إل ى ق ي عل أل اهللا أن يعم وس

 ..بره حتى يبغتهم في بالدهم خ
ول اهللا  ريش  .. ρورس ى ق به عل تد غض د اش ق

تهم  ول .. لخيان ز ويق ان يتجه ي : فك أنكم بأب آ
" سفيان قد جاءآم يشد في العقد ويزيد في المدة 

     . 
بل نفر من خزاعة آخرين إلى رسول اهللا          م أق  ρث

.. 
اء       ديل بن ورق يهم ب وا على رسول   .. ف حتى قدم

  .. ρاهللا 
ومظاهرة قريش بني .. فأخبروه بما أصيب منهم 

  .. بكر عليهم 
ارجعوا : " وقال لهم ..  بالنصر ρفوعدهم النبي 

بلدان        رقوا في ال م قريش      " .. فتف وخشي أن تعل
 ..قبل وصوله إليهم .. فتقاتلهم .. بخبرهم معه 

 .. فانصرفوا راجعين إلى ديارهم 
ا سفيان بعسفان       وا أب ته   .. فلق د بعث قريش إلى ق

  ..ρرسول اهللا 
وقد رهبوا أن يكون .. يشد العقد ويزيد في المدة 

 .. بلغه ما فعلوا 
ا لقي أبو سفيان بديًال      خشي أن يكون أقبل .. فلم

من أين أقبلت يا : فقال  .. ρمن عند رسول اهللا    
 بديل ؟ 

سرت في خزاعة في هذا الساحل في : فقال بديل 
 .. بطن هذا الوادي 

 ..  سفيان فسكت أبو
أقبل أبو سفيان إلى مبرك ناقة ..فلما جاوزه بديل 

ديل   يده  .. ب ته ب رها فف ذ من بع يه .. فأخ رأى ف ف
فهم .. فعلم أن الناقة آانت بالمدينة .. نوى التمر 

ر    وى التم م ن ون دوابه ذين يطعم و  .. ال ال أب فق
 ..أحلف باهللا لقد جاء بديل محمدًا : سفيان 

 ..ثم مضى أبو سفيان 

فتوجه إلى بيت ابنته  .. تى وصل المدينة     ح
  ..ρأم حبيبة زوج رسول اهللا 

يجلس على فراش رسول              بل ل ا دخل أق فلم
  .. فطوته من تحته  ..  ρاهللا 

ال    يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا       : فق
 أو رغبت به عني ؟ .. الفراش 
ل هو فراش رسول اهللا         : فقالت     وأنت ρب

م أحب أن  .. مشرك نجس     تجلس على    فل
 .. فراشه 

نها  ب م ال .. فعج د  : وق ية واهللا لق ا بن ي
 ! أصابك بعدي شر 

ول اهللا    ى رس فيان إل و س م مضى أب  .. ρث
ال    يا محمد اشدد العقد وزدنا في المدة      : فق

 .. 
ال    دمت ؟ هل آان من حدث    : ρفق ذلك ق ول
 !قبلكم ؟

ال    اذ اهللا    : ق نحن على عهدنا وصلحنا    ! مع
 ..نغير وال نبدل يوم الحديبية ال 

ي   نه النب كت ع و   .. ρفس يه أب رر عل فك
 .. ال يجيبه ρورسول اهللا .. سفيان 

  ..ρفخرج من عند رسول اهللا 
.. اشفع لي عند محمد : وأتى أبا بكر فقال      

د   دد العق دة  .. أن يج ي الم زيد ف أو .. وي
 .. امنعني وقومي 

جواري في جوار رسول اهللا : فقال أبو بكر 
ρ .. وأما أنا فواهللا لو .. منع أحدًا منه وال أ

 ..وجدت الذر تقاتلكم ألعنتها عليكم 
و سفيان      فأتى عمر بن الخطاب .. فخرج أب

ال عمر بن الخطاب      .. فكلمه    أنا أشفع  : فق
  ؟ρلكم عند رسول اهللا 

  ..بل ما آان من حلفنا جديدًا فأخلقه اهللا 
 ..وما آان منه مثبتًا فقطعه اهللا 

 ! مقطوعًا فال وصله اهللا وما آان منه 
ا سمع أبو سفيان ذلك     فكأنما .. تغير .. فلم

 ..ُلِطم  
ول          و سفيان وهو يق جزيت من  : فخرج أب

 ..ذي رحم شرًا 
ي      ى عل ل عل ندهم دخ ا ع ئس مم ا ي .. فلم
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 :فقال له 
بًا      ربهم بي نس ت أق ي أن ا عل ى   .. ي ي إل فاشفع ل

  ..ρرسول اهللا 
ه علي       ال ل  إنه ليس أحد من   ..يا أبا سفيان    : فق

تات على رسول اهللا  ρأصحاب رسول اهللا        ρ  يف
نعه عن أحد إن      .. بجوار    أي ال يستطيع أحد م
 ..فهو ال ينطق عن الهوى .. أراده 

فأجر .. وأمنعها .. وأآبرها .. وأنت سيد قريش      
يرتك    ين عش ك   .. ب نع نفس ي  .. وام ح : يعن ص

 ..ثم الحق بأرضك ..بالناس إني قد منعت نفسي 
 ..أو ترى ذلك يغني عني شيئًا : قال أبو سفيان 

 ..ولكن هو رأي أراه .. ال : قال 
فخرج أبو سفيان إلى الناس في المدينة ثم صاح        

.. 
د أجرت بين الناس          وال واهللا ما أظن .. أال إني ق

 ..أن يخفرني أحد 
ال              و سفيان في المسجد فق ام أب ا الناس   : فق أيه

 .. إني قد أجرت بين الناس 
 ..ثم رآب بعيره فانطلق إلى مكة 
 ما وراءك ؟: فلما أن قدم على قريش قالوا 

 هل جئت بكتاب من محمد أو عهد ؟ 
 ..ال واهللا لقد أبى علي : قال 

ومًا لملك عليهم         ا رأيت ق بعت أصحابه فم د تت وق
 ..أطوع منهم له 

ته      دًا فكلم د جئت محم ي    ..  ولق ا رد عل واهللا م ف
 ..شيئًا 

بي قحافة فواهللا ما وجدت فيه خيرًا  ثم جئت ابن أ   
.. 

 ..ثم جئت عمر فوجدته أعدى عدو
 .. ثم جئت عليًا فوجدته ألين القوم 

فواهللا ما أدري هل .. وقد أشار علي بأمر صنعته 
 يغني عنا شيئًا أم ال ؟ 

 بماذا أمرك ؟: قالوا 
 .. أمرني أن أجير بين الناس ففعلت : قال 

 ؟ هل أجاز ذلك محمد : قالوا 
 .. ال : قال 

.. ويحك ما زادك الرجل على أن لعب بك        : قالوا  
 .. فما يغني عنا ما قلت 

 ..ال واهللا ما وجدت غير ذلك : فقال 
فيان  و س تم أب رأته .. فاغ ى ام ل عل ودخ

 : فحدثها الحديث فقالت 
 ..فما جئت بخير ! قبحك اهللا من وافد قوم 

 ..إلى مكة فاتحًا  .. ρثم أقبل رسول اهللا 
 

 ..يفهُم شارة باإل.. 
اللقمة الكبيرة تحتاج لمضغ جيد قبل 

 ابتالعها
 

 ..ليس مهمًا  أن تنجح دائمًا  .90
ان فهد يمشي مع صاحبه     العنيد المكابر -آ

ى  - ًا عل وادًا رابض رأيا س حراء ف ي ص  ف
راب    ارة وتظهره تارة         .. الت ريح ت يه ال تخف

.. 
ما .. تتوقع : التفت فهد إلى صاحبه وسأله 

 ! ؟هذا
 !!هذه عنز : فقال صاحبه 

 ..بل غراب : قال فهد 
ال صاحبه     ول لك  : ق يعني عنز .. عنز : أق

.. 
 ..طيب نقترب ونتأآد : قال فهد 
ربا   ر      .. اقت ر وأآث زان النظر أآث وجعال يرآ

 .. 
 !!آان واضحًا أن الذي أمامهما غراب 

 ..واهللا غراب .. يا أخي : قال فهد 
زام     ل ح ه بك احبه رأس ز ص ال ه : وق

 عنـززززز
ربا أآثر   .. سكت فهد      فشعر الغراب .. واقت

 ..باقترابهما فطااار 
د   اح فه ر : فص راب .. اهللا أآب ت .. غ أرأي

ار .. غراب  ال صاحبه ..ط ز : فق .. عننننـ
 !!لو طار 

 لماذا أوردت هذه القصة ؟
ين      ا ألجل أن أب أن هذه المهارات  : أوردته

فحات    ن ص ى م يما مض دمت ف ي تق  ..الت
 ..تصلح مع الناس عمومًا 

ا    ناس مهم ى أن بعض ال ك يبق ع ذل ن م لك
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 ..مارست معه مهارات ال يتفاعل معك 
و مارست معه مهارة اللمح     ما شاء : فقلت .. فل

وأنت تتوقع .. آأنك عريس .. اهللا ما أجمل ثيابك 
ك    ى لطف كرك عل م ويش نه أن يتبس ه ال .. م فإن

يك شزرًا     .. يفعل ذلك      ا ينظر إل : ويقول .. وإنم
ل .. طيب .. طيب  ك .. ال تجام .. ال تستخف دم

بارات السامجة التي تدل على          ونحو ذلك من الع
 ..عدم خبرته في التعامل مع الناس 

ومثله المرأة التي قد تمارس مع زوجها مهارات    
ثًال     ..  تفاعل م ارة ال تة باردة   .. آمه .. فيحكي نك

احكة  ه ض تفاعل مع يقول .. فت يب : ف  ال.. ط
 !!تغصبي نفسك على الضحك ؟

إذا واجهت هذه النوعيات من الناس فاعلم أنهم       
 ..ال يمثلون المجتمع 

ي    ارات بنفس ذه المه ربت ه د ج م واهللا .. ولق نع
رأيت آثارها في الناس            آبارًا .. جربتها بنفسي ف

وأصحاب مناصب  .. بسطاء وأذآياء    .. وصغارًا   
يا    الدي ومع أو.. وطالب عندي في الكلية        .. عل

 ..فرأيت لها أعاجيب .. 
يات   ناس والجنس تلف األج ع مخ ربتها م ل ج .. ب

 ..فرأيت آثارها 
 ..واهللا إني لك ناصح 

 ..باختصار 
 هل أنت جاد في التغيير ؟
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ع     تعامل م ارات ال ي مه يت دورة ف ي ألق ر أن أذآ
ناس  ين الحضور   .. ال ن ب ز م بد العزي ان ع .. آ

 .. حًا آان تأثره واض
 ..الحظته يكتب آل شاردة وواردة 

 ..وتفرقنا .. مضت أيام الدورة الثالثة 
دورة نفسها مرة أخرى           دها بشهر ألقيت ال .. بع

ور  ى الحض رت إل ا نظ ز .. فلم بد العزي إذا ع ف
 !!يجلس في الصف األول 

لماذا يحضرها مرة أخرى وهو !! تملكني العجب  
 !يعلم أني سأعيد الكالم نفسه 

ا  الة لم بًا    .. أذن للص ه جان يت ب ه ومش .. أخذت
لماذا تحضر مرة أخرى   .. عبد العزيز    : وسألته   

م أني سأعيد الكالم نفسه     ..  .. !! وأنت تعل
والمذآرة التي بين يديك هي نفسها المذآرة 

يها     !! السابقة   والشهادة التي ستحصل عل
ها    هادة نفس ي الش تفيد  !! ه ن تس ي ل يعن

 ..شيئًا 
ي   ال ل حابي !! دق تص: فق واهللا إن أص

ي        ون ل ا عبد العزيز أنت     : وزمالئي يقول ي
 .. تغيرت في تعاملك معنا منذ شهر 

ففكرت في ذلك فإذا أنا أطبق ما تعلمته من    
ابقة    دورة الس ي ال ارات ف ئت .. مه فج

ألحضر الدورة مرة أخرى لتأآيد ما تعلمته        
 ..من مهارات 

ًال واب   ن بط ر فك ي التغيي ادًا ف نت ج دأ إذا آ
 ..اآلآآآن 

 




